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APRESENTAÇÃO

Em continuidade às atividades da parceria entre o Ipea e o Ministério do
Desenvolvimento Regional (MDR), na realização do projeto A Política Nacional
de Desenvolvimento Regional (PNDR) e a Faixa de Fronteira, pesquisa Fronteiras do
Brasil: uma avaliação de política pública, temos a satisfação de tornar público mais este
livro, Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Central (volume 4), que é resultado da
oficina de trabalho realizada no âmbito desta parceria, entre os dias 26 e 30 de junho
de 2017, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. A oficina teve como objetivo levantar
questões, hipóteses e conhecer melhor a realidade local da fronteira do Centro-Oeste,
visando contribuir para a melhoria das políticas públicas sobre fronteiras.
A atividade contou com a participação de representantes de 31 instituições
públicas e privadas, dos três estados integrantes do arco Central, assim como da Bolívia,
um dos países fronteiriços ao Mato Grosso do Sul. Setenta e dois pesquisadores e
gestores do Brasil e do exterior estiveram envolvidos em painéis de apresentações,
debates e trabalhos em grupo, além de sete entrevistas locais durante as atividades de
campo. Esse conjunto de participantes ofereceu contribuições relevantes que nortearam
as principais conclusões e sugestões de melhorias de políticas públicas sobre o tema.
Sua estrutura abrange cinco partes, além da introdução, sendo: i) palavras
iniciais, proferidas na abertura da oficina de trabalho; ii) painéis de convidados, com
apresentações técnicas nacionais e regionais e debates; iii) trabalho em grupo e plenária,
com apresentação dos relatórios, conclusões, recomendações e encaminhamentos;
iv) trabalho de campo, com relato das entrevistas a agentes públicos locais, visita técnica
ao Moinho Cultural Sul-Americano e leitura de espaço do arranjo transfronteiriço
Corumbá-Ladário (Brasil) e Puerto Quijarro-Puerto Suárez (Bolívia); e v) finalização,
apresentando as conclusões e sugestões. Essas cinco partes representam doze capítulos,
que contemplam todas as atividades desenvolvidas em Corumbá e região.
Este livro é mais um passo referente à linha de pesquisa sobre Fronteiras do
Brasil e representa uma valiosa contribuição ao debate sobre o tema. Como resultado
da parceria, ao disponibilizar este conteúdo, o Ipea e o MDR, como instituições
públicas do Estado brasileiro, entendem cumprir o objetivo de difundir resultados
das discussões, da referida oficina, para que orientem a elaboração e a melhoria da
execução das políticas públicas no país, e em particular no arco Central.
Renovamos nossos votos de uma boa leitura a todos!
Aristides Monteiro Neto
Diretor de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais do Ipea

Adriana Melo Alves
Secretária Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano do MDR
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INTRODUÇÃO
Rosa Moura1
Bolívar Pêgo2

As fronteiras possuem modelos próprios de organização e um complexo
arcabouço legal, mas ainda não se conseguiu minimizar a ambiguidade entre
encontro/acolhimento, limite/isolamento e crescimento com desenvolvimento.
Interpretar o tema fronteira no Brasil é saber que existem diversas e complexas
fronteiras. Em sua extensão, não só se avizinha de diferentes países, como percorre
paisagens, culturas e interesses econômicos que demarcam especificidades e faz
emergir essa diversidade fronteiriça. Distintas de outras regiões do país, nessas
fronteiras se desenvolvem relações muito mais complexas, em mais níveis escalares;
em sua grande diversidade e hibridismo culturais, há extensas áreas com baixa
densidade demográfica e alta concentração de pobreza.
A partir de 1494, com o Tratado de Tordesilhas, o território brasileiro vem
passando por alterações que representam as grandes mudanças no perfil e na
extensão da fronteira com os países sul-americanos. Atualmente, o Brasil possui
fronteira com dez países do subcontinente – todos, excetuando Equador e Chile –,
envolvendo onze Unidades da Federação (UFs). A faixa de fronteira3 compõe-se de
588 municípios, abrange 27% do território nacional e se divide em três grandes
arcos:4 Norte,5 Central6 e Sul.7
Diante de diferenças e peculiaridades ainda pouco conhecidas e estudadas, o
Estado brasileiro tem procurado implementar políticas públicas que abarquem as
suas fronteiras, como forma de enfrentar os desafios da mobilidade, segurança e
integração com seus vizinhos. Nos últimos anos, o então Ministério da Integração
Nacional (MI), transformado em Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR),
por meio do Decreto no 9.666/2019, realizou várias ações nesse sentido, entre as
quais se destacam o Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF)8 e

1. Profissional sênior na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea.
2. Coordenador-geral de pesquisa em questões regionais, urbanas e ambientais do Ipea; e coordenador da pesquisa
Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política pública.
3. Faixa de 150 km de largura, definida pela Lei no 6.634/1979.
4. Mais informações em Brasil (2005).
5. Abrange os estados do Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
6. Refere-se aos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
7. Fazem parte o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
8. Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul.
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a criação dos comitês estaduais de fronteira,9 que dão suporte técnico à implantação
das ações de governo federal.
Entretanto, dada a complexidade e a diversidade das fronteiras, ainda há
muito a ser realizado. Nesse sentido, a pesquisa Fronteiras do Brasil, desenvolvida
em parceria do Ipea com o MDR, vem buscando aprofundar os conhecimentos
sobre o tema, tendo como objetivos:
•

organizar informações e produzir um conjunto sistemático de estudos que
compreendam aspectos econômicos, sociais, ambientais e de governança
em relação aos municípios localizados na faixa de fronteira brasileira e
seus vizinhos sul-americanos;

•

caracterizar e analisar os arranjos transfronteiriços;

•

analisar e avaliar as políticas públicas ora em curso na faixa de fronteira
brasileira e as relações transfronteiriças; e

•

organizar oficinas temáticas para debater questões, hipóteses e conhecer
melhor a realidade local da fronteira, visando contribuir para a melhoria
das políticas públicas locais.

Como produtos dessa pesquisa foram realizadas quatro oficinas de trabalho.10
A primeira ocorreu em 15 e 16 de junho de 2016, no Ipea em Brasília, intitulada
Fronteiras do Brasil: Uma Análise de Políticas Públicas, cujos resultados encontram-se
disponíveis no site do instituto (Pêgo et al., 2017). Na sequência das atividades, de 22
a 25 de novembro de 2016, escolheu-se Boa Vista, Roraima, no arco Norte, como sede
da realização da segunda oficina de trabalho, entrevistas e visitas de campo a arranjos
transfronteiriços da região (Pêgo et al., 2018).
No período de 26 a 30 de junho de 2017 foi realizada, em Corumbá, Mato
Grosso do Sul, a terceira oficina de trabalho intitulada Fronteiras do Brasil: Uma
Avaliação do Arco Central, com realização de entrevistas e trabalho de campo.
A quarta e última oficina, de 20 a 24 de novembro de 2017, ocorreu em Uruguaiana,
Rio Grande do Sul, chamada de Fronteiras do Brasil: Uma Avaliação do Arco Sul,11
também com ocorrências de entrevistas, observações locais e trabalho de campo.

9. Instituído pela Portaria Interministerial no 200/2004, em sua maioria, é organizado a partir de decretos estaduais que
designam seus respectivos membros, objetivando identificar e priorizar os problemas e oportunidades para a atuação do
poder público, dialogando com instituições atuantes na faixa de fronteira do respectivo estado. Essas demandas locais são
sistematizadas, e são também elaboradas propostas de ações e formulados planos regionalizados de desenvolvimento
e integração fronteiriços (PDIFs) (Brasil, 2010).
10. Além dessas oficinas e publicações há o livro Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política pública (volume 1),
publicado em novembro de 2018. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/
livros/181112_livro_fronteira_do_brasil_uma_avaliacao_de_politica_publica.pdf>.
11. Seus resultados serão apresentados em 2020.
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O objetivo deste livro é apresentar os resultados dos trabalhos do arco Central,
que abrange a faixa de fronteira de uma região de grande diversidade geográfica, dado
estar na zona de transição entre a Amazônia e o Centro-Sul do país, onde se localiza
o Pantanal. Nele se encontram as duas grandes bacias hidrográficas sul-americanas,
a Amazônica e a do Paraná-Paraguai (Brasil, 2005). O substrato rico em minerais
foi o grande atrativo da ocupação de seu território desde o século XVI e permanece
constituindo uma grande riqueza em exploração. Nos anos recentes, porém, a região
vem sendo fortemente impactada pelo avanço da fronteira econômica e pela chegada
de grandes empreendimentos, particularmente ligados à cadeia alimentar.
Embora sem grande proeminência em termos populacionais e com poucas
centralidades na faixa de fronteira, a região abriga em sua linha de fronteira um
grande número de arranjos transfronteiriços (também chamados cidades gêmeas),
que se posicionam como portas de interação econômica e cultural, e ao mesmo
tempo de circulação de ilícitos (particularmente o tráfico de drogas e o contrabando
de madeira em tora e soja), criando grandes complexidades à gestão urbana e ao
controle fronteiriço. Culturalmente constitui, também, uma área de transição entre o
arco Sul, identificado com a cultura europeia de descendentes de imigrantes, e o arco
Norte, com predomínio de diversos grupos indígenas amazônicos, além de ter ao
centro a presença da cultura pantaneira (resultante da criação extensiva de gado e
herança indígena, como os índios Kadiwéu), que corresponde a uma continuidade
das áreas do Chaco boliviano e paraguaio.
A publicação Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Central (volume 4)
apresenta, na íntegra, o conteúdo das apresentações e dos debates ocorridos durante a
oficina de trabalho homônima, com entrevistas, observações e trabalhos de campo,12
realizados entre os dias 26 e 30 de junho de 2017, em Corumbá e região, como
atividade da parceria Ipea-MDR e que contou com o apoio institucional da Prefeitura
de Corumbá e da UFMS/CPAN.
A oficina teve como objetivo levantar questões, hipóteses e conhecer com
mais profundidade a realidade local da fronteira do Centro-Oeste brasileiro,
visando contribuir para a melhoria das políticas públicas sobre fronteiras. Teve a
participação de representantes de instituições de todos os estados integrantes do
arco Central, assim como de autoridades e funcionários internacionais. Contou
12. Cabe destacar que as contribuições de Carla Filomena Santos Lopes (vice-consulesa do Brasil em Puerto Quijarro),
Domingos Leite de Siqueira (servidor do consulado do Brasil em Puerto Quijarro), Caroline Krüger (pesquisadora da Equipe
Ipea) e do vereador Manoel Rodrigues foram fundamentais para a organização e realização das atividades em Corumbá
e Ladário (Mato Grosso do Sul) e Puerto Quijarro e Puerto Suárez (Bolívia). Para os deslocamentos e assessoramento
das áreas visitadas, foi relevante o apoio logístico da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/Campus do Pantanal
(UFMS/CPAN), particularmente dos docentes e servidores do mestrado em Programa de Pós-Graduação em Estudos de
Fronteira (PPGEF), do consulado do Brasil na Bolívia, na autoridade da vice-consulesa, Carla Filomena Santos Lopes,
do servidor Domingos Leite de Siqueira e do vereador Manoel Rodrigues, que acompanharam a equipe na leitura do
espaço em Puerto Quijarro e Puerto Suarez.
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com pesquisadores do Brasil e do exterior em painéis de apresentações, debates e
nos trabalhos em grupo. Complementarmente à oficina, a equipe realizou visitas
técnicas aos municípios que compõem o arranjo transfronteiriço Corumbá e Ladário
(Mato Grosso do Sul)-Puerto Quijarro e Puerto Suárez (Bolívia), assim como um
conjunto de entrevistas com agentes públicos e autoridades locais e regionais.
Além da introdução, este livro possui cinco partes (abertura, apresentações
e debates, trabalhos em grupo, trabalho de campo e finalização), envolvendo
doze capítulos. A parte I – Abertura – refere-se ao capítulo 1, que apresenta as
palavras iniciais proferidas pelos integrantes da mesa de abertura, composta pelos
representantes do Ipea – Bolívar Pêgo; da Superintendência do Desenvolvimento
do Centro-Oeste (Sudeco) e do MDR – Sérgio de Souza; do CPAN – representado
pela professora Beatriz Silva do PPGEF; do governo do estado do Mato Grosso do
Sul – Daniel Frainer; e pelo prefeito de Corumbá – Ruiter de Oliveira.
A parte II – Apresentações – envolve os capítulos 2 a 9, nos quais são relatados
os conteúdos das palestras de todos os convidados, seguidas dos debates abertos aos
participantes. Reúne, pois, os temas: As políticas públicas federais e o arco Central,
discorrido por Sérgio de Souza, coordenador-geral da Sudeco/MDR; O sistema de
defesa do arco Central e a fronteira: Exército Brasileiro e Marinha do Brasil, compartido
entre o General de Brigada do Exército Brasileiro, João Denison Maia Correia,
Comandante da 18a Brigada de Infantaria de Fronteira, e o Capitão de Mar e
Guerra, Luciano Müller Vidal, da Marinha do Brasil; A fronteira do arco Central e
sua realidade econômica e social, pelo professor Tito Carlos Machado de Oliveira,
da UFMS; Faixa de fronteira: infraestrutura e projetos integrados de desenvolvimento
sustentável, por Daniel Frainer, coordenador de economia e estatística da Secretaria
de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura
Familiar (SEMAGRO), do Mato Grosso do Sul; A fronteira, o desenvolvimento
local e as relações transfronteiriças do arco Central, por Cássio Marques, secretário
de governo de Corumbá; A fronteira e as relações transfronteiriças com a Bolívia no
arco Central, por Armando Pacheco Gutierrez, cônsul da Bolívia em Corumbá;
A fronteira e o desenvolvimento regional no arco Central, por Sérgio de Souza da
Sudeco/MDR; e A fronteira e as relações migratórias no arco Central, pelo padre
Marco Antônio Ribeiro, da Pastoral do Imigrante de Corumbá.
Já na parte III – Trabalhos em grupo –, capítulo 10, foram precedidos de
uma orientação metodológica e desenvolvidos sob três temas: i) economia e
desenvolvimento; ii) gestão urbana; e iii) defesa do território e integração entre os
povos. Cada grupo teve espaço para discussões específicas do tema e elaboração de
relatório-síntese das observações e proposições, que foi levado à plenária, onde, após
apresentação, seguiu-se um debate quanto às conclusões e aos ajustes das proposições
e recomendações. Na mesma plenária foram sugeridos encaminhamentos e discutida
uma agenda para a continuidade do trabalho.
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A parte IV – Trabalho de campo –, capítulo 11, relata as entrevistas realizadas
com agentes públicos do estado, dos municípios e região,13 assim como o breve
encontro com professores do PPGEF da UFMS.14 Traz, também, uma nota sobre a
visita técnica ao Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, orientada por Mônica
Macedo, coordenadora de projetos, que acompanhou e prestou informações à equipe
sobre este instituto. O capítulo ainda sumariza as principais observações colhidas
durante a atividade de leitura do espaço do arranjo transfronteiriço – Corumbá e
Ladário (Mato Grosso do Sul)-Puerto Quijarro e Puerto Suárez (Bolívia).
A parte V – Finalização –, capítulo 12, reúne as principais contribuições e
recomendações colhidas ao longo de todas as atividades.
Ao final, são anexadas a relação de participantes e suas instituições, a lista
de siglas e abreviaturas citadas na publicação e as notas biográficas dos editores
deste livro.
REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Proposta de reestruturação do
Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Brasília: MI, 2005.
______. Ministério da Integração Nacional. Bases para uma proposta de
desenvolvimento e integração da faixa de fronteira. Brasília: GTI de Integração
Fronteiriça, 2010.
PÊGO, B. et al. (Org.). Fronteiras do Brasil: diagnóstico e agenda de pesquisa
para política pública. Brasília: Ipea; MI, 2017. v. 2. 276 p. Disponível em: <http://
www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170628_fronteiras_do_
brasil_volume2.pdf>.
______. Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Norte. Rio de Janeiro: Ipea;
MI, 2018. v. 3. 296 p. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/
stories/PDFs/livros/livros/180622_fronteiras_do_brasil_volume3.pdf>.

13. Quais sejam: Manuel Rodrigues, vereador de Corumbá; Carla Filomena Santos Lopes, vice-consulesa do Brasil
em Puerto Quijarro; Willyam Becker Demartini e Yvert Kury Aguero, policiais do Grupo Especial de Fronteira do Mato
Grosso (Gefron-MT); e representantes do Departamento de Operações Fronteiriças do Mato Grosso do Sul (DOF-MS).
14. Beatriz Lima de Paula Silva e Marco Aurélio Machado de Oliveira.
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CAPÍTULO 1

PALAVRAS INICIAIS

Mesa de abertura da oficina de trabalho.1 Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Bolívar Pêgo (moderador)2

Bom dia a todos, sejam bem-vindos a nossa oficina. Quero cumprimentar os
membros da mesa e agradecer pela presença. Quero agradecer, também, aos
professores Edgar Costa, Aguinaldo Silva e à professora Beatriz Silva, que gentilmente
nos acolheram e nos acomodaram para a realização deste evento. Eles nos receberam
em Corumbá de uma forma muito amigável e nos auxiliaram com sugestões para o
nosso trabalho de campo, o qual já demos início nesta terça-feira, dia 27 de junho
(mapa 1). Esta oficina faz parte de um bloco maior. É a terceira de uma série de
quatro oficinas, realizadas na fronteira oeste sempre em parceria com o Ministério
do Desenvolvimento Regional (MDR).

1. Manhã de 28 de junho de 2017, Corumbá.
2. Coordenador-geral de pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea;
e coordenador da pesquisa Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política pública.
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MAPA 1

Área urbana de Corumbá e localização da Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul (UFMS), Campus do Pantanal (CPAN) – local de realização da oficina

Fronteira
Rodovia
Ferrovia
Porto geral de Corumbá
Aeroporto Internacional
de Corumbá

Sistema de Coordenadas
UFMS/Local da oficina Ipea-MDR
Porto Seco
Geográficas, Datum WGS-84
Receita Federal
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Consulado boliviano
Polícia Federal

Fonte: IBGE.
Elaboração: Gustavo Ferreira.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais
(nota do Editorial).

Nosso objetivo é vir conversar com vocês, pois discutir um tema da relevância
que é o de fronteiras, a partir somente de Brasília, não é uma tarefa muito fácil
nem é uma tarefa aconselhável. Seguimos o exemplo do que fizemos na oficina de
Brasília, a primeira, e que, ao final da tarde, vamos mostrar seus resultados, com
a apresentação do primeiro produto deste projeto, Fronteiras do Brasil, que é um
livro em parceria com o MDR. Realizamos, em novembro de 2016 a oficina de Boa
Vista, no arco Norte, que foi um trabalho muito produtivo e muito bom. Estamos
esta semana em Corumbá, para discutir o arco Central, e iremos na última semana
de novembro realizar a oficina de Uruguaiana, para discutir o arco Sul. Com isso,
entendemos que fecharemos o primeiro ciclo dessa parceria técnica entre o Ipea
e o MDR, por meio da qual buscamos debater e colher sugestões para contribuir
para a melhoria das políticas públicas voltadas a esse tema de tanta relevância, que
é o tema Fronteiras do Brasil.
Como o Brasil é um país diverso, complexo, muito grande, a gente entende que
de certa forma poderemos contribuir nessa melhoria, mas sabemos que o assunto e
a discussão não se esgotam com este trabalho que estamos desenvolvendo. Quero,
mais uma vez, agradecer aos membros da mesa e cumprimentar a cada um daqueles
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a quem logo passarei a palavra. Vou aqui realizar um papel duplo, o de mediador
e o de falar em nome do Ipea. Mais uma vez, em nome deste prestigioso instituto,
quero agradecer a vossa excelência, senhor prefeito, Ruiter de Oliveira,3 pela presença
e pelo apoio, à professora Beatriz e a esta universidade federal, por nos conceder
toda esta infraestrutura para que possamos realizar este evento. Muito obrigado!
Sérgio de Souza4

Bom dia a todos! Sou coordenador-geral de legislação, planos e projetos especiais da
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), uma autarquia
vinculada ao MDR. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pelo
Ipea, para esta participação e também por representar o ministério no evento,
agradecer a presença de todos e a disponibilidade da UFMS em nos acolher neste
evento, para que, por meio destas oficinas, desta pesquisa, possamos justamente nos
voltarmos a avaliar as políticas públicas da região, da chamada faixa de fronteira,
ou faixa de fronteiras.
É difícil falar de uma região do estado em uma única perspectiva, e na faixa
de fronteira é mais difícil ainda. Hoje em dia já é complicado se trabalhar as
questões regionais a partir de homogeneidades; na fronteira, isso é mais difícil
ainda, pois o Brasil tem uma linha de fronteira enorme, várias nações coirmãs, nas
quais as fronteiras são geograficamente muito diversas, as realidades geográficas
compõem regiões heterogêneas. A gente tem desde áreas densamente ocupadas,
que constituem cidades, como é o caso de Corumbá, até áreas onde a ocupação é
mais esparsa. E aí as discussões da fronteira, as discussões do desenvolvimento são
trabalhos ainda mais difíceis.
Este trabalho do Ipea é fundamental, pois nos interessa, no ministério,
entender melhor como tem sido a atuação de diversos órgãos na faixa de fronteira.
A fronteira sempre foi tratada com o objetivo da defesa, sempre com uma
abordagem histórica. Desde a Política Nacional de Desenvolvimento Regional
(PNDR), a perspectiva do MDR é abordar a fronteira como um espaço prioritário
voltado ao desenvolvimento, como um recorte espacial que envolve pessoas,
populações que demandam um olhar diferenciado para a questão do desenvolvimento.
Uma oficina como esta é uma oportunidade única para estarmos no território
conversando sobre essa diversidade. Nosso trabalho de campo, ontem, foi muito
rico, e mesmo conhecendo outras áreas da fronteira, eu, particularmente, pude
ver a realidade dessa fronteira, como está relacionada a obstáculos, no movimento
natural das sociedades que habitam essa linha divisória.
3. As equipes do Ipea e do MDR agradecem o importante apoio do prefeito Ruiter de Oliveira e sua equipe, para a
realização das atividades técnicas em Corumbá, e lamentam a sua morte ocorrida em 1o de novembro de 2017.
4. Coordenador-geral da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco); e representante do MDR.
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Cabe a nós, e por isso este trabalho é fundamental, mover uma atuação do
poder público no sentido de tornar a vida dessas pessoas mais facilitada, e tornar
a fronteira um fator de desenvolvimento e não uma barreira. É para isso que a
gente tenta trabalhar em Brasília. Só que Brasília está muito distante daqui, não
só fisicamente, mas também em relação ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia.
São territórios que a gente pouco conhece, por mais que recursos sejam enviados.
É que muitas vezes os recursos são enviados friamente, basicamente com uma
descentralização, de modo que muitas vezes nós sequer sabemos efetivamente como
eles vão auxiliar a faixa de fronteira e como as pessoas vão se beneficiar dessa ação.
Este trabalho visa, justamente, jogar luz sobre isso, para entender melhor como
as ações de diversos órgãos do governo podem se articular. Quando a gente fala de
governo, fala de diferentes visões, o Ministério da Defesa (MD) tem uma, o MDR
tem outra, mas não são visões antagônicas, e sim diferentes, que precisam caminhar
de maneira harmônica para que a gente possa efetivamente dar conta do território,
do município, do desenvolvimento. Desejo a todos um bom trabalho, estarei à
disposição por estes dois dias, para discutir tratativas. É um trabalho enorme,
a expectativa é muito boa e espero que todos tenham ótimos dias de trabalho!
Muito obrigado.
Beatriz Silva5

Bom dia a todos, sejam bem-vindos! Em nome desta universidade também gostaria
de agradecer a oportunidade da realização desta oficina. Eu sou da coordenação do
mestrado em estudos fronteiriços, um mestrado funcional. De certa forma, no âmbito
da universidade, são realizadas várias pesquisas, cada uma com sua temática, relativa
a cada dissertação, e elas já vêm contribuindo um pouco com o desenvolvimento
da fronteira, com temas relativos à fronteira, ou na expectativa de solucionar algum
problema que a gente sempre encontra. Queria dar as boas-vindas, desejar um bom
trabalho e dizer que o mestrado e a universidade estão de portas abertas. Espero que
a gente possa contribuir para melhorar muito mais os relacionamentos existentes,
fazer parcerias e melhorar também nossas próprias pesquisas. Mesmo na situação
em que se encontra a universidade, é possível que a gente possa também contribuir
com nosso banco de dados. Muito obrigada e um bom dia a todos.
Daniel Frainer6

Bom dia a todos! Eu gostaria de agradecer o convite para a palestra. Só para puxar
um pouco do histórico, a gente já vem desenvolvendo o programa, e é aguardado o
apoio do MDR para algumas ações que a gente busca desenvolver. Diferentemente
5. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos Fronteiriços da UFMS/CPAN.
6. Coordenador de economia e estatística da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico,
Produção e Agricultura Familiar (SEMAGRO) – Mato Grosso do Sul.
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de outras edições ou eventos que tivemos, a gente busca agora ir atrás, encontrar
esses gargalos, porque sabe que existe uma desigualdade muito grande ali mesmo
na faixa de fronteira e entre municípios.
Na nossa porta central já tem um modelo de desenvolvimento bem
encaminhado, mas a porta em direção à Bolívia e ao Paraguai ainda tem problemas
cruciais relacionados à renda (depois trataremos desses problemas). É muito
importante essa articulação, porque o que a gente vê atualmente são ações isoladas,
quebradas, e às vezes também desconectadas da realidade das regiões. Eu acho que
é importante entender, primeiro, a região a partir de uma visão de seu público;
isso é mais importante que pegar as demandas de gabinete, fora da realidade e do
contexto de cada região, pois a gente sabe que, apesar de ser tratada como uma faixa
homogênea, a faixa de fronteira tem grandes desigualdades entre os arcos e as regiões.
Então, a ideia seria partir do programa que lançamos no ano passado.
Reformulamos nosso decreto em relação ao núcleo da fronteira, buscando
justamente uma integração maior em prol do desenvolvimento. Nossa secretaria
é de desenvolvimento, agora assumiu outras funções e especialidades, mas ainda
assim tem o foco no desenvolvimento. É importante essa discussão para que possam
ser delineadas algumas ações que sejam mais prioritárias, principalmente porque
a gente já está há dois anos praticamente neste governo, e as ações ainda estão
dependentes da parte de recursos. Sabemos da crise financeira pela qual passam os
governos estadual e federal, o que atrasou um pouco as coisas. Acho importante
essa articulação. Que tenhamos todos um ótimo evento. Obrigado!
Ruiter de Oliveira7

Bom dia a todos. Cumprimento o Bolívar e digo logo que vou me alongar um pouco
na fala, já parabenizando-o pelo evento e me desculpando pela não participação
nos outros dias. Mas o Poder Executivo corumbaense estará presente com técnicos
de nossa gestão. Hoje, já se encontram aqui o Cássio Marques, nosso secretário de
governo, o Jorge de Castro, responsável pela segurança pública, o José Antônio,
assessor especial, ex-prefeito de Ladário, o Rodolfo Assef, representando a Secretaria
de Saúde, e o Gesiel Rocha, representando a comunicação social do município, todos
estudiosos do tema e que se farão sempre presentes na discussão. Cumprimento
os demais membros da mesa, Sérgio de Souza, Daniel Frainer, professora Beatriz
Silva, nosso General João Denison, comandante da 18a Brigada de Infantaria do
Exército, Força sempre presente nesses temas importantes de nossa região.
Fiz uma fala contextualizando nossa visão e vou me permitir fazer a leitura
para deixar registrada essa nossa posição. Corumbá está no centro e é o maior
7. Prefeito de Corumbá (in memoriam).
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município de uma região que agrega pelo menos 170 mil pessoas, formando
a nossa zona de fronteira Corumbá-Ladário/Puerto Quijarro-Puerto Suárez.
Com seus 65 mil quilômetros quadrados de extensão territorial, ocupa uma
expressiva porção dos 23 mil quilômetros lineares da fronteira do Brasil com
nossos vizinhos sul-americanos, em contato direto por terra ou água com dois
deles: a Bolívia e o Paraguai. Além disso, é o portão de entrada e saída da principal
rota bioceânica e abriga parte da mais importante hidrovia transnacional do
continente sul-americano.
Com essas características – e poderíamos mencionar inúmeras outras – é
mais do que apropriado recebermos aqui em Corumbá, que também é a capital
do Pantanal sul-mato-grossense, um evento como este: a oficina Fronteiras do
Brasil: Uma Avaliação do Arco Central. Por isso, em nome do Poder Executivo
corumbaense, agradeço e expresso o mais sincero aplauso à iniciativa do Ipea e do
MDR e o apoio da UFMS/CPAN. Agradeço pela oportunidade de discutirmos
em profundidade a questão fronteiriça, seus problemas, desafios e conflitos, mas
principalmente suas enormes oportunidades, fornecendo subsídios sobre a realidade
local e ouvindo propostas de políticas públicas para a fronteira.
Com base em minha experiência como gestor público municipal em um
município fronteiriço, reconheço várias fronteiras, entre elas, a fronteira geopolítica
e simbólica, que é observada nos mapas e delimita o território brasileiro como
Estado-nação. Existe a faixa de fronteira, expressão jurídica instituída por lei e
ratificada pela Constituição Federal de 1988, que atende ao poder do Estado em
quesitos como segurança nacional e regras especiais de uso do solo, de propriedade
e de exploração econômica. E existe, principalmente, a zona de fronteira, que é
caracterizada como um espaço de interações, contatos e fluxos sociais, econômicos
e culturais, movido por semelhanças e contrastes.
É nessa última que habitam as pessoas, com suas vidas reais, que estabelecem
vínculos e relações familiares, profissionais, comerciais e institucionais. É para
essa fronteira concreta que chamo a atenção dos senhores, pois as populações que
compõem as regiões de fronteira geralmente encontram-se distantes dos centros de
poder de seus países. E esse isolamento geográfico, econômico e social com relação
à própria nação promove uma espécie de aliança pragmática – um fenômeno
conhecido como paradiplomacia – entre os municípios fronteiriços.
Nesse sentido, gostaria de pontuar alguns elementos como forma de contribuir
para a discussão e o apontamento de sugestões de políticas públicas – que serão
mais detalhados posteriormente por um representante da administração municipal.
No âmbito do mercado de trabalho, longe de ser exclusividade de Corumbá,
temos um alto índice de informalidade no comércio, subemprego em setores como
construção civil e conflitos relacionados aos feirantes.
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Em Corumbá, conseguimos regularizar recentemente 100% dos mais de
quinhentos feirantes que atuam no município, brasileiros e bolivianos – mas muito
ainda deve ser feito para regulamentar e estruturar esse importante segmento da
economia. Com relação à saúde, o município tem feito grande esforço para garantir
atendimento emergencial a todos os cidadãos dos dois lados da zona fronteiriça, mas
carecemos de muito mais apoio e acordos internacionais que tornem essa relação o
mais bilateral possível.
Também trabalhamos arduamente para enfrentar o risco de endemias e
epidemias, como as gripes, as doenças tropicais, como a dengue, e as zoonoses,
como a raiva canina e a febre aftosa. Por isso, é fundamental enfrentarmos as
limitações na área de vigilância sanitária.
No âmbito do transporte, a região carece de investimentos na melhoria
da infraestrutura dos modais ferroviário, rodoviário e hidroviário. Apesar de o
município, bem como toda a zona de fronteira, ser bem servido por opções de
transporte, ainda enfrentamos sérios gargalos quanto ao corredor bioceânico – que
ainda é um sonho. Do ponto de vista doméstico, enfrentamos a difícil relação entre
os taxistas dos dois lados, cujo conflito pelo mercado de passageiros é intenso.
Quando tratamos de energia, a questão do gás natural é crucial para garantir
a receita do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), da qual
hoje somos altamente dependentes. Entendemos como essencial a implantação de
uma política de longo prazo para diminuir essa dependência da região às variações
de mercado, que afetam substancialmente a nossa condição de cumprir com o
dever constitucional ante a população.
De tão desgastada pela mídia local e nacional, a segurança pública na fronteira
soa como um clichê, com características bem conhecidas: precariedade da estrutura
das instituições, limitação de efetivos, vastas regiões sem as condições de fiscalização.
Temos atuado em cooperação com a Bolívia, e os resultados têm sido animadores.
Se, por um lado, no âmbito da educação, o acolhimento de centenas de crianças
bolivianas na nossa rede de ensino representa um alto custo para os cofres públicos,
por outro, oferece-nos a oportunidade de experimentar um rico intercâmbio
cultural e aprendizado mútuo.
A situação fronteiriça e central de Corumbá na América do Sul nos coloca em
condição de sediar o debate sobre a fronteira em caráter permanente. Refiro-me
a uma universidade temática, a exemplo da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (Unila), sediada em Foz do Iguaçu, Paraná, a ser compartilhada
pelos países fronteiriços. Atualmente, já contamos com um embrião dessa proposta,
que é o Programa de Mestrado em Estudos Fronteiriços, da UFMS.
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Por fim, chegamos à pauta do desenvolvimento, que representa grandes
oportunidades para a região: há muito tempo se discutem legislações especiais para
a fronteira, com a criação de incentivos econômicos para a produção industrial
e a exportação de bens, mas nada ainda se concretizou. Um olhar mais apurado e
resolutivo sobre a questão faria muito bem à economia fronteiriça. Ainda nesse
âmbito, Corumbá é um portão internacional de turistas reconhecido pelo governo
federal. Aproveitar as oportunidades relacionadas ao desenvolvimento do turismo
de fronteira é uma demanda estratégica, que inclui o alinhamento de políticas
públicas e o fortalecimento de negócios integrados.
Mais que enumerar uma lista de reclamações, busco contribuir com subsídios
concretos sobre a fronteira vivenciada cotidianamente – esse emaranhado de desafios,
mas, acima de tudo, um vasto campo de oportunidades para o desenvolvimento
econômico, social e cultural das populações locais dos dois lados. Mais uma vez
parabéns às instituições já mencionadas pela valiosa iniciativa de fomentar a
discussão e sinalizar a proposição de políticas públicas para a fronteira. Temos a
certeza de que, quando concretizadas, elas fortalecerão estas gigantescas regiões
do Brasil que, por quase quinhentos anos, representaram uma longínqua barreira
civilizatória, mas, hoje, simbolizam uma ponte para a irmandade entre as nações.
Um excelente evento a todos!
Muito obrigado.
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CAPÍTULO 2

AS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS E O ARCO CENTRAL

Oficina arco Central: apresentações técnicas.1 Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Bolívar Pêgo (moderador)2

Bom dia a todos! Obrigado pela presença. Quero cumprimentar e agradecer a
presença dos nossos palestrantes, pela ordem de apresentação: Sérgio de Souza,
representante da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco)
e do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); General de Brigada João
Denison Maia Correia, Comandante da 18a Brigada de Infantaria de Fronteira;
Capitão de Mar e Guerra Luciano Müller Vidal, Comandante da Flotilha de Mato
Grosso, da Marinha do Brasil; Tito Carlos Machado de Oliveira, professor da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS); e Daniel Massen Frainer,
coordenador de economia e estatística da Secretaria de Estado do Meio Ambiente,

1. Cáceres (Mato Grosso do Sul), manhã do dia 28 de junho de 2017.
2. Coordenador-geral de pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do
Ipea; e coordenador da pesquisa Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política pública.
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Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (SEMAGRO) de
Mato Grosso do Sul. Lembrando que, após as apresentações, teremos os debates.
Agradeço também a nossa equipe técnica. A pesquisadora Caroline Krüger,
que foi a grande responsável pela articulação para que nós conseguíssemos realizar
este evento, nos fornecendo contatos locais e com os professores da UFMS.
Caroline também abriu um espaço relevante na imprensa local para que pudéssemos
divulgar nosso trabalho. Rosa Moura, que é uma pesquisadora reconhecida
nacionalmente e ex-pesquisadora do Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Econômico e Social (IPARDES), parceira nossa há mais tempo. Maria Nunes,
que está mais recentemente conosco, mas que também tem feito um trabalho muito
bom, e a pesquisadora Paula Moreira, que está conosco há cerca de um ano.
Nossos agradecimentos especiais ao vereador Manoel Rodrigues, que também,
junto com Caroline, foi fundamental para nos ajudar a organizar o evento e fazer
os contatos. O vereador já nos concedeu uma importante entrevista. Ontem,
27 de junho de 2017, fizemos um campo muito bom. Visitamos alguns pontos
relevantes de Corumbá, Ladário, Puerto Quijarro e Puerto Suárez, e o vereador
nos acompanhou o tempo todo, contribuindo com sua presença, seu veículo e
suas informações.
Queria registrar a presença de dois militares do governo de Mato Grosso,
o Major da Polícia Militar Willyan Becker Demartini e o Terceiro-Sargento da
Polícia Militar Yvert Kury, que também participaram conosco ontem do trabalho
de campo e, ao final do trabalho, da excelente entrevista com a vice-consulesa
do Brasil em Puerto Quijarro, Carla Filomena Santos Lopes. Sérgio de Souza
participou, também, de todas as atividades. Registro a presença do Contra-Almirante
Luiz Octávio Barros Coutinho, Comandante do 6o Distrito Naval, localizado em
Ladário, e cumprimento as demais autoridades.
Agora pela manhã nós teremos essa série de palestras com os nossos convidados,
que entendemos como palestras mais nacionais, apesar de termos representantes do
governo de Mato Grosso do Sul, mas são falas mais gerais, mais amplas. À tarde,
teremos o trabalho de grupo dividido em três temas, como vocês podem ver
claramente na programação. Amanhã, pela manhã, teremos palestras mais regionais
e locais e, na parte da tarde, vamos tentar sintetizar e concluir o que foi discutido
nos dois dias de trabalho.
Qualquer dúvida ou sugestão que vocês tiverem ou para qualquer discussão,
por gentileza, podem falar com uma das nossas pesquisadoras, para que nós possamos
tornar nossos dois dias de trabalho os mais produtivos possíveis. Vamos trabalhar
inicialmente com trinta minutos para cada convidado. Sérgio, por gentileza, com
a palestra As políticas públicas federais e o arco Central.
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Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Sérgio Magno Carvalho de Souza3

Bom dia a todos! Quero agradecer ao Bolívar pelo convite. Eu sou coordenador-geral de
articulação, planos e projetos especiais da Sudeco. Ela foi recriada em 2011 e está vinculada
ao MDR. Vou tentar fazer uma fala relativamente breve, somente para poder contextualizar
algumas políticas públicas federais em relação ao arco Central e falar, ainda, das ações
que a superintendência possui nesse arco para todas aquelas pessoas que trabalham em
universidades ou outras instituições e têm como perspectiva a faixa de fronteira.
Primeiramente, como antecipei em minha fala inicial, o arco Central
compreende os municípios da faixa de fronteira de Rondônia, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul (mapa 1).
A Sudeco não tem atuação em Rondônia, no entanto, quem sabe devido a alguma
política pública ou a algum subsídio, de repente do próprio ministério, no âmbito
da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), talvez exista certa
atuação e eu possa não ter conhecimento. De maneira geral, porém, essa divisão de
área de atuação é bastante utilizada, inclusive nas próprias políticas públicas. A faixa de
fronteira já foi brevemente tratada. Estão inclusos nela todos os municípios que têm
o território a 150 km da linha-limite da fronteira territorial brasileira. Pela extensão,
nós já vemos um grande desafio, pois é uma faixa muito grande, de uma proporção
enorme do território brasileiro. Como eu tinha dito anteriormente, e acho que isso
vai ser bastante enfatizado, talvez nas falas desta manhã, como Bolívar afirmou, há
3. Coordenador-geral de articulação, planos e projetos especiais da Sudeco e representante do Ministério do
Desenvolvimento Regional (MDR). A apresentação pode ser vista por meio do seguinte link: <http://www.ipea.gov.br/
portal/images/stories/PDFs/livros/livros/191223_fronteiras_do_brasil_vol4_sergio_de_souza.pdf>.
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essa perspectiva nacional. Até ocorre considerar a faixa de fronteira como uma região.
Eu, como o professor Tito de Oliveira, sou geógrafo, e essa é uma apropriação difícil,
porque na realidade podíamos até falar de uma região oficializada.
MAPA 1

Brasil: arcos e sub-regiões da faixa de fronteira

Sub-regiões
I

Oiapoque – tumucumaque

II

Campos do Rio Branco

III

Parima – Alto Rio Negro

IV Alto Solimões
V

Alto Juruá

VI Vale do Acre – Purus
VII Madeira – Mamoré
VIII Fronteira do Guaporé
IX Chapada dos Parecis
X

Alto Paraguai

XI Pantanal
XII Bodoquena
XIII Dourados
XIV Cone Sul-Mato-Grossense
XV Portal do Paraná
XVI Vales coloniais sulinos
A – Segmento sudoeste do Paraná
B – Segmento oeste de
Santa Catarina
C – Segmento noroeste do
Rio Grande do Sul
XVII Fronteira da metade sul do
Rio Grande do Sul

Fonte: Grupo Retis/Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais
(nota do Editorial).
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A legislação cria, nessa porção do espaço, uma legislação específica, mas que,
na realidade, apresenta-se como um mosaico de paisagens e de arranjos espaciais
muito diferenciados, tanto do ponto de vista da ocupação quanto do ponto de
vista das paisagens naturais. Nós temos, por exemplo, no arco Norte, uma fronteira
marcada basicamente pela floresta amazônica, que coloca potencialidades e desafios
distintos daqueles das fronteiras do Sul, em que as paisagens naturais e o próprio
funcionamento da dinâmica natural são muito diferenciados. Por conta disso,
também, o processo histórico de ocupação dessas fronteiras é muito diferente.
A formação fronteiriça brasileira não foi pacífica, por assim dizer, apesar de já ter
quase um século de pacificação.
Na verdade, o delineamento de pacificação, que já é bastante delimitado em
função da questão platina, é uma linha que está demarcada há mais de um século e
é extremamente diversa, como o próprio território nacional. Então, falar em termos
nacionais de uma faixa de fronteira é sempre uma dificuldade e um desafio, porque,
na realidade, o Brasil possui arranjos transfronteiriços diferenciados em sua fronteira.
Então, esse é o primeiro obstáculo. Aqui vamos tentar refletir um pouco sobre
esse todo maior, que é o arco Central, que também é muito diverso. Nesse arco
existe uma ocupação um pouco mais densa, principalmente aqui na região de
Mato Grosso do Sul. O arco Sul e a região mais ao sul do arco Central são mais
densamente povoados. É onde vamos encontrar as chamadas cidades gêmeas bem
caracterizadas. No caso aqui de Mato Grosso, além desta em que nós estamos, há
o caso de Ponta Porã, em que na verdade ocorre mais que uma cidade gêmea, pois
é quase um único arranjo urbano, cuja linha de fronteira passa ao meio.
Em Ponta Porã, você está em uma rua do Brasil, atravessa e já chega a outra
rua, que é no Paraguai. Imagino, mesmo não sendo do setor de segurança pública,
a dificuldade que isso gera. Então, o delimitante oficial e os marcos de fronteira
são difíceis de serem feitos. A partir, principalmente, da região do Pantanal até a
ocupação ao Norte, em Mato Grosso, a ocupação fica menos densa. Um exemplo é
o município de Cáceres, que tem o território na fronteira, mas cuja sede municipal
encontra-se a cerca de 90 km da linha de fronteira.
Então, é uma realidade, por exemplo, diferente desta de Corumbá, cuja
linha de fronteira é muito próxima. E, de maneira geral, no restante do arco Central,
o padrão de ocupação é parecido com esse, sem grandes densidades urbanas dos
dois lados, com raras e algumas exceções. Em termos de faixa de fronteira, em uma
perspectiva mais geral, como eu tinha abordado um pouco na minha primeira fala,
as políticas públicas ou a questão do governo com relação a ela sempre permanecem
com a perspectiva clássica da defesa e da segurança do território.
A fronteira é um ponto muito sensível do território por conta dessas duas
questões, por uma infinidade de motivos que são de conhecimento geral. Há a
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questão da migração e a questão mais geral, da fronteira, que é negativamente
associada ao contrabando, ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas. E disso,
em geral, o prefeito Ruiter de Oliveira também falou um pouco no início da
manhã – é dessa forma que a fronteira do Brasil, de certa maneira, estava sendo
vista, principalmente pelas pessoas que moram muito longe dela, que é a maioria
da população brasileira.
O Brasil detém um perfil de ocupação litorâneo com algumas regiões
onde houve maior povoamento nos centros, e o Centro-Oeste exemplifica esse
caso, de certo modo. No entanto, mesmo no Centro-Oeste, a visão que se tem
da fronteira é, normalmente, de um local justamente da prática de delitos.
A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), por sua vez, que é a
política de desenvolvimento regional atualmente em vigor por meio do Decreto
no 6.047/2007, tenta reverter essa ideia.
A PNDR é, na verdade, fruto de uma discussão muito anterior. Desde 2003
já se pensava uma política de desenvolvimento regional mais ampla para o país,
ou seja, a retomada de tais políticas que ficaram esquecidas nas décadas de 1980
e 1990. A ideia era exatamente ter um olhar diferenciado para a fronteira, e a
PNDR busca ter esse olhar, como afirmo aqui. Um trecho do próprio decreto,
por exemplo, em seu art. 3o, § 4o, diz que são áreas de tratamento prioritárias
da PNDR, ou seja, são faixas, são espaços prioritários de atuação da política, no
âmbito do MDR, o Semiárido, as faixas de fronteira e as Regiões Integradas de
Desenvolvimento Econômico (RIDEs).
Dentro da Sudeco, eu trabalho especificamente com as RIDEs e a faixa de
fronteira, que são as minhas áreas de atribuição. Isso significa que, dentro dos
instrumentos de atuação do ministério, essas regiões ou esses espaços considerados
prioritários têm algumas vantagens com relação a outros dentro do território. Isso é
importante porque a PNDR é uma política discriminatória, por assim dizer, não
no sentido negativo, mas no sentido de que ela visa identificar as porções regionais
do país que são menos desenvolvidas, a fim de canalizar investimentos e ações do
governo para torná-las desenvolvidas. Essa figura que apresento é da tipologia
da PNDR, na qual as cores representam diferentes condições das microrregiões
analisadas (figura 1).
A figura 1 inseriu justamente a região do entorno da faixa de fronteira como
um espaço prioritário. Além disso, ela é bastante acessível: basta digitar no Google
“tipologia da PNDR” e encontrá-la. A grande questão, de fato, é tentar pensar em
termos de como essa faixa de fronteira é tratada nas políticas públicas de maneira
prática. Por quê? Porque a PNDR, por ter sido instituída por um decreto, tem a
sua força diminuída – poderia se dizer que ela tem uma força vinculativa menor
do que se tivesse sido aprovada como uma lei. Essa é, inclusive, a perspectiva do
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ministério para a PNDR II,4 atualmente no Senado Federal, e na qual a faixa de
fronteira mantém-se como um espaço considerado como prioritário.
FIGURA 1

Brasil: microrregiões e municípios (tipologia da PNDR)

Legenda
Contorno da faixa de fronteira
Limite interestadual
Tipologia PNDR
Microrregiões e município
Alta renda
Baixa renda
Dinâmica
Estagnada
Fonte: MDR, 2007.

Proponho uma rápida visão sobre a questão das políticas públicas analisando os
últimos Planos Plurianuais (PPAs). O PPA sofre uma série de críticas, e eu me refiro
a isso pelo fato de que muitas vezes esse plano é uma peça, de certa maneira, fictícia.
Ele define os vários programas, mas sua execução muda frequentemente – nem por
isso, necessariamente, os PPAs coadunam-se com o que o governo faz, apesar de
terem força vinculativa, o que é lei.
O PPA tem algumas dificuldades no sentido de se tornar de fato um programa
quadrienal de governo, mas ele serve como uma radiografia interessante para vermos
4. Tendo em vista sugestões feitas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), o MDR criou, em março de 2018, três grupos
de trabalho (GTs) com o objetivo de fazer uma revisão da PNDR e de seus instrumentos. O GT1, coordenado pelo MDR,
tem a participação da Casa Civil; dos então ministérios da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; do
Ipea; da Sudam; da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene); da Sudeco; do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); do Banco do Brasil (BB); entre outros. Após várias reuniões de trabalho, o
GT1 elaborou um decreto de revisão da política que foi assinado pelo presidente da República em 30 de maio de 2019.
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como o Estado brasileiro tem observado a fronteira nos últimos anos, desse ponto
de vista específico. Se formos buscar no PPA recursos dos diversos programas que
abarcam a questão da fronteira, acharemos provavelmente programas específicos,
pelo menos, dos ministérios da Defesa (MD), da Justiça e Segurança Pública
(MJSP), das Relações Exteriores (MRE) e do Desenvolvimento Regional.
Do MD e do MJSP nós já temos essa visão, como eu havia dito no começo da
minha fala, que é clássica: a ideia da fronteira como área de segurança e de defesa.
Vão ali ser abarcados recursos específicos para a questão da defesa do território, do
monitoramento da passagem de população e de bens e serviços. O que me interessa
aqui, principalmente, é tentar entender como a fronteira é vista desse outro lado, aquele
que a PNDR propõe. Isto é, se a PNDR busca colocar a fronteira como uma área
prioritária para o desenvolvimento regional, interessa-me avaliar como isso tem sido
posto nos programas de governo.
Assim, com o PPA 2004-2007, começo a análise a partir de 2004, porque
foi quando as discussões a partir da PNDR passaram a existir e quando, de certa
maneira, essa visão de que o passo de fronteira é uma área de desenvolvimento
passa a ser posta. Havia tanto nesse PPA quanto no seguinte, o de 2008-2011, um
programa específico para o desenvolvimento da faixa de fronteira, cujo nome era
Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira – o extinto programa 0120.
Inicialmente, teve o objetivo de promover a estruturação social, física e econômica
das áreas situadas na faixa de fronteira;5 depois, absorveu, diga-se, um termo mais
reduzido, e passou a ser denominado Desenvolvimento da Faixa de Fronteira.
Além disso, vemos que os valores reduzem-se de um PPA para o outro.
Esses municípios, por estarem em área de fronteira, têm condições de contratar
pelo fundo constitucional e também pelos fundos de desenvolvimento, que foram
posteriormente criados. Esses fundos, em geral, foram recriados junto à recriação das
superintendências. Então, a perspectiva mais recente, analisando-se os dois últimos
PPAs e o atual, que está em vigor, é que no PPA 2012-2015 a faixa de fronteira
passou a fazer parte do programa 2043, intitulado Integração Sul-Americana, por
meio do objetivo 0765.6 Nele, a maior parte das ações, voltadas ao desenvolvimento
da faixa de fronteira, estava posta no PPA.
O programa, entretanto, sofria de um “pequeno grande” paradoxo, pois
acontecia o seguinte: a maioria das ações do ministério obtinha recursos que não
estavam associados ao 2043. Sua execução foi muito mais conduzida pelo MRE do
5. Há, também, o Programa Calha Norte (PCN), o 0643, administrado pelas Forças Armadas, que tem como objetivo
setorial apoiar o governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento dos municípios da região Norte do país.
6. Estimular o desenvolvimento socioeconômico e a integração das regiões inseridas na faixa de fronteira, por meio de
políticas públicas que tenham em conta sua singularidade e seu caráter estratégico para a integração regional sul-americana,
com vistas a reduzir a vulnerabilidade das populações fronteiriças, sobretudo no fomento a micros, pequenos e médios
empreendimentos e na promoção do acesso a políticas sociais.
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que propriamente pelo MDR. Até hoje estamos fazendo uso do programa 2029, que
é o clássico programa de Desenvolvimento Regional e Territorial. No PPA anterior,
ele era o maior, abarcava uma série de ações. No entanto, costumamos falar, no
jargão técnico em Brasília, que o 2029 é um programa guarda-chuva, porque
“cabe tudo lá dentro”.
É possível inserir desde a construção de ponte até a construção de capela
mortuária, como o MDR já fez na área de faixa de fronteira. Várias das ações e dos
recursos que são postos muitas vezes vêm desse programa. Além disso, no atual PPA
não existe, pelo menos do ponto de vista do desenvolvimento da faixa de fronteira, um
programa específico para isso. Há um objetivo dentro do 2029, que é o objetivo 0792:
prover a construção de infraestrutura complementar na faixa de fronteira.
Para o desenvolvimento regional, a análise que podemos fazer das políticas
públicas – e eu estou fazendo uma análise do PPA – precisa ser conduzida com
cuidado, porque o plano não necessariamente vai se reverter na própria atuação do
Estado. Este às vezes age utilizando o PPA, mas o desfigura. Como estou falando
aqui, existia um programa de integração sul-americana, mas a ação de faixa de
fronteira vinha pelo 2029.
Muitas vezes, o Estado usa dessas nuanças no campo da legislação orçamentária.
Mais recentemente, consultei a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017, atualmente
em vigor, e o programa 2029, ação sobre a qual eu havia falado anteriormente – não
há recursos previstos no atual orçamento da União. Existe uma atuação específica no
projeto sul-fronteira, mas ele se encontra na ação 7W59, a qual está, na realidade,
em outro objetivo, o 0840, que também é, usando o jargão, um guarda-chuva,
uma vez que consegue inserir diversos tópicos, porque permite abarcar uma série
de iniciativas do governo.
Apesar de ser técnico do governo federal, não posso vir aqui vender para
vocês uma ilusão e dizer que estamos investindo pesadamente na faixa de fronteira.
Até porque, como estamos em uma oficina com técnicos, com pesquisadores, não
posso falar uma coisa se ela não acontece. Infelizmente, a realidade que podemos
ver historicamente é que a faixa de fronteira foi colocada em segundo plano.
Acho que a própria análise do PPA demonstra isso. Imagino até que
haja pesquisa nesse sentido, mas, se formos analisar a lei orçamentária a cada
ano, acabamos vendo que, infelizmente, a faixa de fronteira, na perspectiva de
desenvolvimento, vai sendo colocada como uma questão secundária. Isso, no
entanto, é um paradoxo, porque dentro do ministério ela é uma área prioritária
de desenvolvimento, o que obviamente implica alguns problemas.
A Sudeco, de maneira específica, tem uma atuação na faixa de fronteira.
Trouxe aqui dois projetos especiais, sobre os quais nós temos governança, mas, como eu
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tinha dito, temos uma atuação até maior – participamos de sua elaboração e, em geral,
acompanhamos sua execução. A superintendência, entretanto, também possui recursos
na faixa de fronteira por meio dos dois fundos que ela opera: o constitucional do
Centro-Oeste e o de desenvolvimento do Centro-Oeste. Provavelmente, a quantidade
maior de recursos vem pelo primeiro. A grande restrição dos fundos constitucionais,
atualmente, é que eles não nos permitem financiar entes públicos.
Então, para obras públicas como estradas, rodovias, pavimentação, obras
de infraestrutura urbana, grandes obras de integração, que eu acho que seriam
importantes em algumas regiões da faixa de fronteira, não podemos utilizar o
fundo constitucional por força de restrição quase constitucional. A Constituição
Federal fala que esses fundos são voltados para o setor produtivo. Eles atendem a
uma parte da política de desenvolvimento, que é justamente oferecer crédito, em
geral, a um valor mais baixo e com maiores vantagens para agentes privados da faixa
de fronteira do que para o restante da região Centro-Oeste. Nós não conseguimos,
ainda, um fundo específico que nos permita financiar órgãos públicos.
O atual projeto de lei da PNDR tenta fazer isso ao criar o Fundo Nacional
de Desenvolvimento Regional (FNDR). Em uma avaliação realista, entretanto,
talvez seja difícil que esse fundo seja aprovado, porque estamos vivendo no país um
momento de severas restrições orçamentárias. Então, criar fundos agora é algo que
demandaria uma articulação política, e aí acho importante a presença do vereador
Manoel Rodrigues, mas também dos técnicos da prefeitura, pois isso requer uma
articulação política forte.
Fazer com que as dificuldades que a região enfrenta cheguem a Brasília;
fazer com que haja uma maior articulação das bancadas, principalmente das
de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, e de outros deputados e senadores
comprometidos com a questão da fronteira, para que ela volte a aparecer no
orçamento. Isso é importante. Precisamos lembrar que o ciclo orçamentário do
Brasil tem uma grande participação do Legislativo. Justamente porque esse Poder
permite essa sensibilidade às demandas locais, no momento da formulação das
LOAs, muito mais do que um clamor dos técnicos. O técnico orienta a direção do
órgão dizendo o que é necessário: “Bom, é uma ação prioritária, preciso de certa
quantidade de recursos”. Mas quem faz politicamente a pressão são os agentes
locais, e quem acaba definindo mesmo o orçamento é o parlamento, de certa
forma – óbvio que em um debate com o Executivo federal.
Falando sobre os projetos especiais que nós temos para a faixa de fronteira, há
dois específicos que eu gostaria de abordar brevemente, para completar a minha fala.
Primeiro, a questão do apoio à produção da erva-mate. É um projeto que tem um
valor total da ordem de R$ 3 milhões. Ele tem como objetivo retomar os cultivos
da erva-mate como alternativa de renda de agricultura familiar. Essa erva, como
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todo mundo sabe, é histórica na região de fronteira dos estados do sul, em Mato
Grosso do Sul. Participa em todo o processo de formação e ocupação do território.
Entretanto, vive-se um paradoxo na região, porque hoje grande parte do mate
consumido no Brasil vem da região Sul, e não da região de fronteira, onde, inclusive,
as condições climáticas e edáficas são mais favoráveis aos herbais – muito por conta
de reduzidos investimentos. Essa é a situação que encontramos principalmente no
município de referência, que está sendo Ponta Porã.
O que temos atualmente, infelizmente, são os herbais um pouco fora do
circuito produtivo. E a ideia desse projeto é justamente trazer mais claramente esse
produto para dentro dessa cadeia produtiva. O público-alvo são 15 mil famílias
espalhadas em oito municípios dessa região de fronteira mais ao sul de Mato Grosso
do Sul: Antônio João, Aral Moreira, Amambai, Dourados, Iguatemi, Laguna Carapã,
Ponta Porã e Itaporã. Ele é executado em parceria com outros órgãos federais, como
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), mas também com representantes de órgãos do estado
de Mato Grosso do Sul, além de prefeituras e representantes do setor produtivo.
A situação atual envolve o ajuste da agenda de trabalho, mas a Sudeco já
conseguiu liberar recursos para o projeto. Quer dizer, uma boa parte dos recursos
desse projeto é da superintendência, que se refere a uma contrapartida, se não me
engano, da prefeitura. Mas esse recurso já está aqui e a iniciativa está em andamento.
As mudas já estão sendo tratadas... Enfim, o projeto está em execução e estamos
aguardando que dê mais resultados, também para divulgá-lo melhor.
O outro projeto que a Sudeco tem, e esse ainda está, de certa forma, em fase
embrionária, é o do Parque Tecnológico Internacional (PTIn) de Ponta Porã. O PTIn
é baseado na experiência de Foz do Iguaçu, que, a partir da Itaipu Binacional,
utilizando a fronteira como fator de desenvolvimento, conseguiu implementar
ali um parque tecnológico. A ideia da superintendência, junto principalmente
com o governo do estado e o setor produtivo local, é tentar viabilizar a criação de
um mesmo parque tecnológico nessa região. Por isso, nós estamos apostando no
estudo de viabilidade técnica e econômica da implantação desse parque na região
da fronteira Brasil-Paraguai, em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.
O PTIn pretende, principalmente, fazer a ocupação inteligente da faixa de
fronteira por meio da integração de agentes públicos e da comunidade. Ele utiliza,
essencialmente, a fronteira como fator de desenvolvimento voltado para a questão
tecnológica. O valor total é baixo porque estamos, basicamente, como eu disse,
ainda na fase de planejamento. Do ponto de vista jurídico, o parque está instituído.
Além disso, dos recursos que temos utilizado, que são de R$ 315 mil, a maior parte
é da Sudeco, maior financiadora desse projeto.
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Esse projeto visa entender as maneiras de se viabilizar a implantação de um
parque tecnológico. Como seria viável? Quais seriam os setores que teriam interesse
em investir nesse parque, em estar contemplados ali e produzir conosco tecnologia?
Ademais, é um projeto conduzido pela prefeitura. Atualmente, a elaboração desse
estudo de viabilidade está sendo feita em conjunto com a Universidade Estadual
de Mato Grosso do Sul (UEMS).
Então, essas são as informações que eu tinha para trazer. Fica aí o meu contato,
agradeço a oportunidade de poder falar. Esta pesquisa visa jogar mais luz sobre a
questão da fronteira, como o Bolívar havia falado. É fundamental a presença do
governo federal aqui, porque Brasília não está longe só fisicamente – muitas vezes,
os técnicos do governo federal se servem de uma certa tecnocracia e chegam ao
território propondo inúmeras soluções.
Penso que uma das grandes virtudes desse projeto é chegar aqui com grandes
questões. Um projeto de pesquisa que chega com soluções já está fadado ao
insucesso. A pesquisa visa justamente elucidar questões que ainda são desconhecidas.
Além disso, de certa maneira, apesar da atuação do Estado brasileiro na fronteira,
essa atuação não é uniforme. Há diversas visões, como o fator dos ministérios,
em que há várias perspectivas, e nós ainda não temos, talvez, grande certeza do
resultado disso, de como esse contexto está criando facilidades ou dificuldades para
as populações de fronteira.
Então, acho fundamental um espaço como este, justamente para que nós,
muito mais do que ouvir a população local, consigamos, com esse projeto, lá na
frente, mudar a maneira de atuação do governo – e para que consigamos, no futuro,
espero que breve, superar essa fase muito difícil do país, tanto econômica quanto
politicamente. Espero que a fronteira e o tema do desenvolvimento regional voltem
a figurar como políticas prioritárias, como agenda prioritária do governo. É algo
fundamental, que defendemos bastante no ministério, e contamos com parcerias
tanto dentro do governo quanto do agente local, com o objetivo de conseguir
colocar a fronteira em evidência. A fronteira brasileira é muito grande, muito
pouco conhecida pela sua população, mas com a ajuda do ministério pode ser
mais bem compreendida. É isso que nós defendemos ser um fator fundamental
de desenvolvimento regional. Obrigado!
Bolívar Pêgo (moderador)

Obrigado, Sérgio, pela ótima palestra. Convido, então, para as suas falas, o General
de Brigada João Denison Maia Correia e o Capitão de Mar e Guerra Luciano
Müller Vidal, por gentileza.
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CAPÍTULO 3

O SISTEMA DE DEFESA DO ARCO CENTRAL E A FRONTEIRA:
EXÉRCITO BRASILEIRO E MARINHA DO BRASIL
João Denison Maia Correia1
Luciano Müller Vidal2

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea.

Exército Brasileiro

Bom dia a todos! Quero agradecer o convite formulado pelo Ipea. Falo em nome
do Ministério da Defesa, com autorização do Contra-Almirante Barros Coutinho.
Temos vinte minutos destinados ao Exército. Eu começo a minha apresentação bem
prática e bem objetiva, apresentando o sistema de defesa do arco Central e a fronteira.
A palavra defesa é muito desconhecida, às vezes, inclusive no meio acadêmico. Defesa
não é só um tema de soldado. Defesa é uma questão da sociedade brasileira, e eu
pretendo apresentar a dinâmica da nossa estratégia de defesa para o arco Central,
1. General de Brigada e Comandante da 18a Brigada de Infantaria de Fronteira. A apresentação pode ser vista por
meio do seguinte link: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/191223_fronteiras_do_brasil_
vol4_joao_denison.pdf>.
2. Capitão de Mar e Guerra e comandante da Flotilha de Mato Grosso (Marinha do Brasil). A apresentação pode ser
vista por meio do seguinte link: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/191223_fronteiras_
do_brasil_vol4_luciano_muller.pdf>.
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apresentando, na minha metodologia, alguns conceitos que eu considero importantes
para que nós nos familiarizemos sobre como nós estamos estruturados.
De certa forma, a Estratégia Nacional de Defesa (END) levou à criação do
Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN),3 que nos orienta para que possamos
cumprir a nossa missão. Eu vou começar falando dos marcos legais. As Forças
Armadas têm como instrumento os seus marcos legais para atuação, como nós
vamos ver. É nosso objetivo apresentá-los, e vamos tentar mostrar aqui ideias
que tragam compreensão da postura estratégica das duas Forças (Exército e
Marinha), o panorama da fronteira oeste e a expectativa com o Sistema Integrado
de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron) e com o Projeto Calha Norte (PCN).
Assim, eu inicio com o marco legal: Constituição Federal, art. 142, a nossa
base, e a Lei Complementar no 97/1999. Essa lei nos traz o poder de polícia na faixa
de fronteira, mas nós não vamos atuar como polícia e eu vou fazer um comentário
sobre isso mais à frente aqui. Vamos seguir as ideias. Dentro desse contexto, a
missão do Exército é preparar a força terrestre para defender a pátria. É o que está
previsto na Constituição, e essa ação de preparo desde o tempo de paz exige que nós
estejamos instrumentalizados e doutrinados para podermos dizer para a sociedade:
“estamos cumprindo a nossa missão”. Bom, isso cria servidões nos marcos legais.
Então, a primeira delas é que nós somos instrumentos militares de guerra e
para isso vamos usar nosso poder de combate, para manutenção da integridade
territorial. Esta é a nossa missão. Corumbá é uma cidade que esteve durante
três anos, entre 1964 e 1967, sob o domínio de força estrangeira. Então, se nós
considerarmos que tivemos uma ameaça no passado, efetivou-se a conquista do
nosso território por força estrangeira. Sim, já aconteceu.
Atualmente, nós temos um princípio: garantir a soberania. Talvez hoje as
ameaças não se configurem tão intensas como já foram no passado. Um exemplo é
a Guerra da Tríplice Aliança, cuja resolução faz 150 anos: nós não temos qualquer
problema psicossocial de zona de atrito em relação ao Paraguai por causa disso.
Nós resolvemos bem essa questão, mas ainda vivenciamos outros problemas que
a convivência da fronteira nos traz. Entretanto, eles se apresentam com outras
tonalidades, e aí tem uma participação das Forças Armadas.
Bom, eu não vou listar as outras servidões, porque não é importante para o
nosso tema. Mas essa aqui, dentro do conceito das atribuições subsidiárias, que
também aparecem nos marcos legais, eu gostaria de destacar: “cooperar com os
órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de repercussão
nacional ou internacional, quanto ao uso do mar, águas interiores e de áreas
3. É o mais completo e acabado documento sobre as atividades de defesa do Brasil. Disponível em: <https://www.
defesa.gov.br/estado-e-defesa/livro-branco-de-defesa-nacional>. Acesso em: 22 jun. 2018.
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portuárias, na forma de apoio logístico, inteligência, comunicações e instrução”.4
Isso traduz o conceito de cooperação de interagências e isso é no que estamos
atuando, perfeitamente integrados com outras agências, em nível federal e em
níveis estaduais, no combate aos ilícitos transfronteiriços, na modalidade de dar
suporte. Faz parte da nossa missão e nós a estamos cumprindo.
Agora, para entender a metodologia do raciocínio de defesa, é importante
apresentarmos aqui alguns conceitos. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros
quadrados. É o quarto país em extensão territorial no mundo, e isso tem relevância,
tem um significado, principalmente quando pensamos em defesa. Nós temos
aqui uma faixa fronteiriça com dez países da América do Sul: só não a fazemos
com dois, mas os dez traduzem todas as diferenças com as quais nós temos de
lidar. É diferente nossa ligação e cultura com a Bolívia, aqui na área de atuação da
brigada. É diferente a cultura que enfrentamos com o Paraguai.
Mesmo pelo fato de eles falarem a mesma língua, a nossa convivência mostra
a diferença de hábitos, de culturas. E são importantes. Outro dado significativo
para entender a relevância do conceito de defesa: nós temos de fronteira marítima
7.400 km e de fronteira terrestre, 16.900 km. Aqui se traduz nosso maior problema:
muitas delas são fronteiras secas. A nossa população é de 207 milhões de habitantes.
E por que esse dado é importante? Por que eu resolvi apresentar esse dado para vocês?
Os Estados Unidos, por exemplo, têm nas suas Forças Armadas cerca
de 1,5 milhão de soldados. Um milhão e meio de soldados para uma população de
300 milhões. Se estabelecermos uma relação matemática, um em cada duzentos
americanos está nas Forças Armadas. Isso é um dado importante. Qual é o espaço
territorial americano? Mais de 9 milhões de quilômetros quadrados.
Vamos agora considerar um país europeu: a França tem nas Forças Armadas
cerca de 260 mil homens. Foi um Estado com bastante atuação, principalmente
no século XVIII, em territórios ultramarinos, e ainda possui a Guiana Francesa,
na América do Sul. Então, vamos ver a França de hoje: 260 mil homens em
uma população de cerca de 67 milhões de pessoas. A matemática nos indica que
ela tem um soldado a cada 258 habitantes, e um espaço territorial de 550 mil
quilômetros quadrados.
A Itália tem um espaço territorial de 300 mil quilômetros quadrados. Vamos
comparar com o Brasil, que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A população
italiana é cerca de 60 milhões, e as Forças Armadas italianas somam 175 mil
militares. Qual é a proporção de soldado por habitante? A cada 343 habitantes há um
soldado. No Brasil nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 207 milhões
de habitantes, Forças Armadas totalizando cerca de 350 mil homens. Então, na
4. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp97.htm>.
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verdade, nós temos um militar a cada seiscentos cidadãos brasileiros. Eu não estou
considerando aqueles alistados no serviço militar, eu considero a população. A cada
seiscentos habitantes, nós temos um militar na ativa.
Vamos comparar com esses outros países? Lembrando dos dados que eu falei,
sempre tem uma diferença brutal. Itália e França, que estão na Europa, e mesmo
os Estados Unidos estão acostumados a trabalhar em coalizão, coisa que nós aqui,
no Brasil, não aplicamos. Então, eles podem ter esses efetivos, já maiores do que
o nosso. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um efetivo aquém das nossas
necessidades, considerando essas três variáveis: população, espaço territorial e efetivo
de Forças Armadas. Mesmo assim, nós cumprimos a nossa missão.
É importante ter isso em mente, para poder dimensionar o que é necessário
para cumprir bem essa missão. A estratégia adotada foi a da prevenção, e ela tem
dois conceitos básicos: o primeiro deles é dissuasão; o segundo, presença. Então,
nós temos força militar aqui em Corumbá e Ladário. Ao longo da fronteira, nós
temos, destacados, diversos elementos, como batalhões especiais de fronteira e
algumas unidades militares, como aquela de Porto Murtinho, subordinadas à
Brigada da Segunda Infantaria de Fronteira.
Dentro do espaço territorial brasileiro nós temos vários aquartelamentos
de forças militares, e isso traduz a estratégia da presença. Forças Armadas bem
equipadas, bem instruídas e com respeito internacional traduzem a estratégia da
dissuasão. Por exemplo, nós temos o melhor curso de guerra na selva no mundo.
A imprensa já noticiou isso, todo mundo conhece, e nós temos orgulho de ter essa
expertise. O que isso traduz lá fora? Os militares de todos os países conhecem o
ambiente da Amazônia brasileira e conhecem, também, a importância e a relevância
desse curso que nós ministramos. Há muitos militares de outras regiões querendo
fazer esse curso. O que isso significa? Significa que nós temos, na Amazônia, uma
estratégia da dissuasão bastante importante. Somos reconhecidos como o país que
tem os melhores combatentes de selva. Isso é dissuasão. Então, nosso papel na
Amazônia está bem cumprido no que diz respeito à estratégia da dissuasão, por
causa do ambiente operacional. Nossa área de enquadramento, representada na
figura 1, apresenta todos os oito comandos militares de área.
A figura 1 mostra como nós dividimos todo o espaço territorial
brasileiro. O Brasil tem oito comandos militares de área, e desses, quatro são
fronteiriços: Comando Militar do Norte (CMN), Comando Militar da Amazônia
(CMA), Comando Militar do Oeste (CMO), que é onde nós estamos, e o Comando
Militar do Sul (CMS). Isso aqui é a área de despacho, que é de responsabilidade
da brigada que eu comando, os quatro comandos que têm responsabilidade na
área de fronteira.
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Então, eles usam a Lei Complementar no 97/1999 com intensidade, mas
em apoio às ações de combate aos ilícitos transnacionais. Como é que o Exército
concebeu a sua estratégia na força terrestre de defesa? Nós temos forças de segurança
na fronteira que se traduzem em forças de cobertura estratégica, forças de vigilância
estratégica. Qual é a diferença? Eu sou uma força de vigilância estratégica. Eu estou
nesse setor aqui, especificamente no Mato Grosso do Sul.
FIGURA 1

Comandos militares no Brasil

Fonte: Exército Brasileiro.
Obs.: CMA – Comando Militar da Amazônia; CMN – Comando Militar do Norte; CMNE – Comando Militar do Nordeste; CML – Comando
Militar do Leste; CMSE – Comando Militar do Sudeste; CMS – Comando Militar do Sul; CMP – Comando Militar do Planalto;
e CMO – Comando Militar do Oeste.

Por que eu sou vigilância estratégica? Porque minha tropa é leve. Eu não
tenho proteção blindada, eu uso embarcação. A força de cobertura estratégica é
a 4a Brigada de Cavalaria Mecanizada. É um exemplo típico, porque é força de
natureza blindada, tem mais mobilidade e mais poder de fogo. Por isso que eles
são cobertura, e eu só posso ser vigilância. Os dispositivos do qual disponho só me
permitem vigiar e não impor uma situação de defesa baseada em meios potentes,
como é o blindado. Nós temos as reservas locais nos comandos militares de área
e nós temos as reservas estratégicas que atuam em proveito dos demais comandos
militares de área.
Então, esse é o conceito de defesa do Exército, e nós estamos enquadrados
aqui como força de vigilância estratégica. Isso vai fazer com que possamos entender
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depois qual é a importância do Sisfron para as nossas Forças. Qual é a nossa
missão? Presença e defesa da pátria. Quem passa ali no rio Paraguai ou vai pescar
lá na região do Guariba, e passa em frente ao pelotão, vai ver um soldado armado
ali na frente. Do outro lado tem a Bolívia. O que aquele soldado está fazendo ali
armado? Defendendo a pátria. Mostrando para quem passa no rio que nós estamos
ali, garantindo a nossa soberania. Se tirar aquele soldado, o que vai acontecer?
O Exército boliviano vai invadir? Não, isso não vai acontecer. Mas, naturalmente,
o interesse econômico das populações locais vai fazer com que haja migrações
não autorizadas. E nós temos problemas aqui em Corumbá de construções e
edificações que começam de um lado e terminam de outro.
Manter a soberania da fronteira oeste é missão do CMO. São 2.525 km de
fronteira, envolvendo os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com a
Bolívia e o Paraguai, respectivamente, em toda a área do Comando Militar. Isso
traduz os nossos problemas críticos: o Paraguai está no centro da América do Sul. É
uma grande extensão de fronteira, tem uma restrição de movimento muito grande
e a vegetação é bastante peculiar. Existe um vazio demográfico muito grande. A
permeabilidade da fronteira seca é intensa e a dificuldade de fiscalização dos marcos
de fronteira é muito alta também. Tem brasileiro além da fronteira, assim como tem
extranacionais do lado de cá. Os ilícitos transnacionais traduzem fragilidade intensa.
Existe, também, a questão indígena, que é a origem de muitos problemas
associados a fazendeiros locais. E por que essa preocupação é nossa? Porque isso
se traduz nos movimentos sociais que acompanham essas questões. O crime
internacional é igualmente uma questão problemática. Já temos dados e todo
mundo vê noticiada a ação do Primeiro Comando da Capital (PCC), tanto na
Bolívia quanto no Paraguai. Isso nos preocupa bastante, pois é o nosso ambiente
operacional. Há muita dificuldade de progressão e, basicamente, nós necessitamos
de embarcações para cumprirmos a nossa missão.
Agora faremos uma comparação para dizer o tamanho do peso da
responsabilidade da brigada militar. Nós temos uma área de 169 mil quilômetros
quadrados, contra 163 mil quilômetros quadrados de um país que é o Suriname,
no norte da América do Sul. Para isso, nós temos 2.354 militares, só na faixa de
fronteira, sendo 1.100 do Exército. É uma extensão muito grande. A figura 2
mostra como nós estamos articulados para cumprir essa missão.
Nós temos, em Corumbá, o Policiamento Especializado de Fronteiras
(Pefron); o Comando da Brigada e suas estruturas; companhias de comunicações e
de comando; e, em Porto Murtinho, o Sisfron, além de 47 veículos. Esse batalhão
tem cerca de setecentos homens; é um efetivo bastante reduzido para nós
compararmos a nossa missão, dentro do que nós gostaríamos de estar prontos
para reagir aos problemas que advêm disso.
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FIGURA 2

Articulação do Comando Militar do Oeste

Coxim
Corumbá
Coimbra
Mato Grosso
do Sul

Porto Murtinho

Fonte: Exército Brasileiro.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Então, dentro da área da brigada nós temos, atualmente, 577 km de fronteira
com a Bolívia e 245 km com o Paraguai, totalizando 822 km na nossa área.
Na figura 3 estão as forças de articulação do CMO até dois anos atrás na faixa
de fronteira, destacamentos e subdestacamentos. Na verdade, eram três famílias
de um militar, às vezes de um Sargento e a sua família. Isso não se traduz nas
melhores condições para cumprir a missão, porque a família estava envolvida e
morando lá. E aí nós mudamos. Transformamos em pelotões especiais de fronteira.
A família já não está mais presente, fica na retaguarda. O militar está lá 100%
do tempo, voltado para cumprir a sua missão de defesa territorial atendendo o
que prevê a Constituição Federal. Então, essa é a situação em que vivemos. É
uma área de quase 60 mil quilômetros quadrados e 378 km de fronteira com
Bolívia e Paraguai.

Livro_FronteirasdoBrasil_Vol 4_COMPLETO_OK.indb 49

27/12/2019 10:40:41

50 |

Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Central

FIGURA 3

Forças de articulação do Comando Militar do Oeste

Fonte: Google.
Elaboração do U.S. Department of State Geographer.
Obs.: 1. PEF Porto Índio – Pelotões Especiais de Fronteira de Porto Índio; BTL – Batalhão.
2. Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais
(nota do Editorial).

É um problema sério quando vamos ver os nossos meios e as dificuldades de
recursos que estamos vivendo. Aqui é a área da segunda companhia. Eu vou dizer
que nós fazemos auditoria de marcos de fronteira dentro dos nossos reconhecimentos
de fronteira, que são do Pefron, para cumprirmos a nossa missão, mas eu vou passar
para temas mais interessantes. O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) é uma
iniciativa do Estado no Mato Grosso, um grupo de gestão integrada da fronteira
muito atuante na área de inteligência. Somos muito importantes e trabalhamos
de forma integrada, todavia, não podemos fechar os olhos à existência das outras
agências. Algumas questões sensíveis e importantes são relacionadas a seguir.
•

Crimes transnacionais: nossa missão é a soberania, mas isso afeta a sociedade
brasileira, porque o que passa aqui de armamento ou de droga vai para o
coração na nossa sociedade, destruir valores. E isso, às vezes, nos chama
à nossa responsabilidade. Nós estamos aqui para apoiar a Receita Federal
do Brasil (RFB), a Polícia Federal (PF) e o Batalhão de Operações Policiais

Livro_FronteirasdoBrasil_Vol 4_COMPLETO_OK.indb 50

27/12/2019 10:40:41

O Sistema de Defesa do Arco Central e a Fronteira: Exército Brasileiro e
Marinha do Brasil

| 51

Especiais (Bope) para que essas estruturas tenham condições de atuar bem.
Nós os apoiamos por meio da logística e, também, da inteligência.
•

Presença estrangeira: não temos aqui qualquer sentimento ou pensamento
xenófobo, mas nós estamos preocupados em como se traduz a nossa
relação. Esse tópico de discussão é muito importante. Eu tenho um
soldado que já serviu no Exército boliviano no ano passado e nesse ano ele
está servindo no Pefron. Está achando bem melhor o Exército Brasileiro.
Essa passagem da fronteira é muito salutar, é muito boa, mas temos que
interpretar como isso se traduz nas nossas relações bilaterais.

•

Questão indígena: o prefeito Ruiter de Oliveira falou muito bem aqui
algumas questões, como a indígena, e mostrou como ela é sensível.
Nós temos notícia de que alguns grupos têm duas fazendas que são
invadidas. O proprietário, às vezes, não está presente. Tem uns problemas
sociais advindos dessas invasões, mas só acompanhamos. Nada contra
as moções indígenas. É importante lidarmos bem com isso. Inclusive,
para as nossas forças, nós temos muitos soldados indígenas e eles querem
servir o Exército. Isso ocorre mais na área de Mato Grosso.

•

Garimpo: é uma atividade extremamente deletéria, destrutiva, principalmente
do meio ambiente, e ela traz muita operação ilícita. Então, essa é uma
preocupação que acompanhamos. O meio ambiente está dentro do nosso
escopo de atuação. Nós temos áreas de instrução militar, e o meio ambiente,
também, é uma preocupação muito grande para o nosso Estado brasileiro.

•

Movimentos sociais: não estamos insensíveis às reivindicações, mas nós
acompanhamos, porque isso é fator de problema social, de tensão social.
O Sisfron se traduz em um projeto integrado de agências e órgãos no
âmbito federal e estadual. A comunicação melhora o controle. Esse é
o aumento da nossa capacidade de vigilância na fronteira, por isso que o
Sisfron é importante não só para o Exército, não só para a Marinha, mas,
também, para as outras forças, porque tem oportunidade de participar
comprando equipamentos adequados, para melhoria dos nossos sistemas
de comunicação estratégica.

E aqui, já finalizando: o PCN. Ele está nos contemplando com a inclusão dessa
faixa, com vários programas previstos, ante a situação da Bolívia e do Paraguai. Ela
vai nos trazer melhoria na infraestrutura das nossas estruturas militares, das nossas
instituições militares, localizadas ao longo da faixa de fronteira. Vai melhorar e
adequar as instalações para receber até estruturas do Sisfron e acomodar melhor as
nossas tropas. É dessa maneira que nós estamos cumprindo nossa missão. Agora, eu
vou passar a palavra para o Comandante Luciano Müller Vidal. Muito obrigado!
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Marinha do Brasil

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea.

Bom dia a todos! Quero agradecer ao Ipea pelo convite. Vou falar um pouco da parte
de Marinha e Guerra na fronteira do Brasil, mostrando o que a Força possui, nessa
parte que envolve os dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Gostaria
de fazer uma introdução. Logo depois falarei sobre as organizações militares que a
Marinha possui aqui nos estados; as organizações militares operativas exatamente
focadas na parte da segurança; alguns aspectos operativos; os principais exercícios
que nós realizamos aqui na faixa de fronteira; e, por fim, uma breve conclusão.
Como o General João Denison mostrou, eu também vou abordar um pouco
a parte das fronteiras. A parte desde Cáceres, Mato Grosso, até Ponta Porã, Mato
Grosso do Sul, que é a nossa área de atuação. O Brasil tem 890 km de águas, que
nós chamamos de fronteira molhada. Nós temos 48 km de fronteira com a Bolívia e,
com o Paraguai, 336 km de fronteira compartilhada, que, com a anterior, totalizam
1.834 km de extensão. Isso é para eu mostrar rapidamente. Depois vou me ater
exatamente na parte do município de Ladário. A Marinha possui uma delegacia
fluvial na capital, em Cuiabá. Em Cáceres, nós temos agência fluvial, bem como
em Porto Murtinho, focada na parte de segurança do tráfego aquaviário. A figura 4
mostra as organizações militares da Marinha que estão no município de Ladário.
Nós temos, onde indica o pórtico, na figura 4, a parte de entrada da nossa base.
É nesse complexo que se encontram praticamente todas as organizações militares
marinhas, exceto a capitania fluvial, que passa na cidade de Corumbá. Nós temos
a capitania em Corumbá, o hospital naval de Ladário e a base fluvial – toda a
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parte logística que mantém as organizações internas é avisada pela guarda fluvial
de Ladário. Tem um serviço de sinalização náutica, que abrange toda a hidrovia.
FIGURA 4

Ladário, Mato Grosso do Sul: organizações militares da Marinha

Fonte: Marinha do Brasil.
Obs.: 1. Pórtico – Portal de entrada da base ﬂuvial; CFPN – Capitania Fluvial do Pantanal; HNLa – Hospital Naval de Ladário;
ComFlotMT – Comando da Flotilha de Mato Grosso; CeIMLa – Centro de Intendência da Marinha de Ladário; EsqdHU-4 – Quarto
Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral; Com6ºDN – Comando do Sexto Distrito Naval; SSN-6 – Serviço de
Sinalização Náutica do Oeste; BFLa – Base Fluvial de Ladário; e GptFNLa – Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário.
2. Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais
(nota do Editorial).

Nós fazemos a parte cartográfica de todo o rio Paraguai. Nosso complexo é a base
do sistema de sinalização e de manutenção náutica. O comando do 6o Distrito Naval,
que é exatamente o do grande Barros Coutinho, fica com o prédio do comando e o
centro de inteligência. Toda a parte logística do Rio de Janeiro que venha para cá é
administrada por este último, pois é mais focada na parte de manutenção e logística.
Nós temos, agora, a flotilha de Mato Grosso que está sob o meu comando, cujos
meios navais vou detalhar. Nós temos, também, o Esquadrão de Helicópteros de
Emprego Geral e o Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário.
Essas três organizações são a parte cooperativa da Marinha daqui.
Das organizações militares operativas, tenho o comando da flotilha de Mato
Grosso e um monitor Parnaíba, um navio, que tem a capacidade de receber um
helicóptero. Assim, posso dizer que tenho uma capacidade maior de armamento.
Além disso, possuímos quatro navios-patrulha da classe Piratini, os quais são de
grande capacidade de armamento, deslocamento e flexibilidade. A velocidade
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desse tipo de navio é bem interessante, no caso do deslocamento rápido, para
uma determinada posição. Lembrando, também, que esses navios da Marinha
estão preparados para içar, relacionando-os à segurança.
Em qualquer acidente no rio Paraguai, além da capitania da Marinha, os
navios da flotilha entram como suporte logístico. Nós temos o navio-transporte
fluvial Almirante Leverger, no qual eu consigo levar 108 fuzileiros navais a bordo.
Isso representa uma grande flexibilidade para o transporte de tropas. Além dele,
também tem o navio de transporte fluvial Paraguaçu, em que consigo transportar
43 fuzileiros navais, o qual é o meu navio logístico. O que ele faz? Eu consigo
aumentar o tempo de permanência em determinada área. Imagine que eu tenho
que me deslocar até 600 km daqui de Ladário. Esse navio tem a capacidade de
levar óleo, água e gêneros alimentícios para outros meios em que eles estejam
[os fuzileiros navais]. Eu aumento o tempo de permanência naquela localidade,
podendo ficar até trinta dias, sem ter que receber mantimentos adquiridos de fora.
Então, é uma capacidade de logística muito grande. E, por fim, nós temos o navio
de assistência hospitalar Tenente Maximiano (figura 5).
FIGURA 5

Navio de assistência hospitalar Tenente Maximiano

Fonte: Marinha do Brasil.

É um navio focado em fazer atendimento médico e odontológico às populações
ribeirinhas, que o conhecem como Navio da Esperança, assim como temos um
em Manaus. Ele faz, em média, 140 dias de navegação por ano, ou seja, a partir
do momento em que ele sai, temos 4,7 meses. Então, mensalmente, ele atua em
áreas já predeterminadas. Nós temos esse conhecimento.
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Bom, outra organização operativa é o Grupamento de Fuzileiros Navais
de Ladário. Nós temos um efetivo de 429 homens que embarcam, como
eu falei, nos navios da flotilha e fazem seu deslocamento para operações,
que eu vou falar um pouco mais adiante. Além disso, nós temos três aeronaves
UH-12 Esquilo (helicópteros), que têm um poder bem alto e são muito
empregadas em atendimentos médicos. Especificamente na parte dos aspectos
operativos da Marinha, nós realizamos patrulha naval, definida pelo Decreto
no 5.129/2004 como: “A patrulha naval, sob a responsabilidade do comando
da Marinha, tem a finalidade de programar e fiscalizar o cumprimento de leis
e regulamentos, em águas jurisdicionais brasileiras, na plataforma continental
brasileira”, e, no caso especificamente nosso, que eu vou falar adiante, “na
plataforma continental brasileira e no alto-mar, respeitados os tratados,
convenções e atos internacionais ratificados pelo Brasil”.5
Entrando na nossa área com relação às patrulhas navais, elas são realizadas
tanto no mar quanto em águas interiores. Especificamente aqui, a patrulha naval
é realizada em águas interiores, compostas por rios, baías, lagos, lagoas e faixas
litorâneas, pois linhas de costa e linha-base estão sujeitas à soberania do Estado.
A patrulha naval realiza-se da seguinte forma: temos um grupo de visita e inspeção,
então esses militares abordam as embarcações. Eles veem a parte documental e toda
a parte administrativa, ou seja, a capitania. Caso haja algum indício, o navio pode
ser inspecionado e levado para as autoridades responsáveis, para fazer a autuação
especificamente do que foi encontrado nessa embarcação. Então, a parte de patrulha
naval é focada exatamente nessas abordagens, inclusive, nós temos um navio agora
já fazendo patrulha naval. Essas patrulhas são realizadas praticamente todo mês –
em média, em dez dias por mês tem um navio da Marinha fazendo patrulha naval
na nossa área de atuação, no rio Paraguai.
Outro aspecto são as nossas operações ribeirinhas, que têm como efeito
desejável a obtenção de controle de parte ou de toda essa área. Nas populações
desses locais, preveem-se o controle e as escoltas de linhas de comunicação
fluviais. O conceito de operação ribeirinha fundamenta-se no princípio de que é
inviável o controle de vias interiores sem a fiscalização de vias terrestres, adjacências
e vice-versa. Resumindo, a operação ribeirinha compreende exercícios tanto no
primeiro semestre quanto no segundo. Nós treinamos: aquela área adjacente ao rio
[Paraguai] foi tomada por alguns guerrilheiros e deslocamos uma tropa de fuzileiros
navais, via navegação fluvial, para retomar aquela área.
A parte operacional evita o controle da linha de comunicação fluvial, então,
esse exercício é efetivado. Nós realizamos pelo menos dois exercícios de grande
monta no ano: um no norte, no tramo Corumbá e Cáceres; e outro na fronteira
5. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5129.htm>.
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sul, no tramo sul de Corumbá a Porto Murtinho. Então, determinamos uma área e
ela é tomada pelos fuzileiros. Nós fazemos uma retomada, e isso se chama operação
ribeirinha. A figura 6 mostra o desembarque dos fuzileiros navais.
FIGURA 6

Desembarque de fuzileiros navais em operação simulada

Fonte: Marinha do Brasil.

Eles saem do navio, nos chamados simuladores táticos navais, que são as
embarcações de alumínio e vão para a terra para tomar aquela área, que simulamos
com outros militares, dominada por algum grupo. Esse é o nosso treinamento,
realizado na parte de operações ribeirinhas. Então, resumindo: operações ribeirinhas
e patrulha naval são realizadas aqui na nossa faixa de fronteira. Muito obrigado.
Bolívar Pêgo (moderador)

Agradeço ao General João Denison e ao Capitão de Mar e Guerra Luciano Vidal
pelas ótimas apresentações. Vamos para a próxima apresentação: convido o professor
Tito de Oliveira, por gentileza.
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CAPÍTULO 4

A FRONTEIRA DO ARCO CENTRAL E SUA REALIDADE
ECONÔMICA E SOCIAL
Tito Carlos Machado de Oliveira1

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Bom dia a todos! Eu gostaria de agradecer o convite do Ipea, feito por meio do
Bolívar. A proposta que eu vou apresentar aqui tem origem basicamente nos dezessete
anos de trabalho no Centro de Análise e Difusão do Espaço Fronteiriço (Cadef ),
do qual fui coordenador até o final de 2016 e onde continuo sendo pesquisador.
Especificamente dentro desse trabalho, o centro tem o projeto Mercosul e Regiões
de Fronteira e o de Segurança Pública nas Fronteiras.
O que eu vou apresentar aqui é um trabalho que nós, do grupo de pesquisa,
estamos executando já há algum tempo. Vamos apresentar uma contraproposta mesmo,
para que a gente possa discutir ou debater ainda hoje, dentro dos grupos da oficina.
Inicialmente, eu gostaria de falar algumas obviedades que eu acho extremamente
importantes. A primeira: fronteira significa requerer a presença do outro lado.
1. Professor titular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), atuando no mestrado fronteiras e direitos
humanos da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). A apresentação pode ser vista por meio do seguinte link:
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/191223_fronteiras_do_brasil_vol4_tito_de_olivera.pdf>.
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Se não tiver o outro lado não é fronteira. É linha. É divisa. É o que você inventar.
Mas fronteira, histórica e teoricamente, tem que ter alguém do outro lado para
você fazer fronteira.
Considerando a cartografia oficial brasileira, o Brasil não possui fronteira,
possui limites. Vejam qualquer mapa da cartografia oficial brasileira: do outro
lado é o vazio. Está escrito lá: Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai... Mais nada.
As nossas estradas param no nosso território. Não existe cidade do outro lado.
Não existe gente do outro lado. Isso dentro do ponto de vista da cartografia, da
geografia humana.
Quando a gente fala de geografia física é muito pior. Por exemplo, o aquífero
Guarani para na nossa fronteira. Ele não avança para o Paraguai. Na Bolívia não
tem nada. Se analisarmos todos os documentos do Ministério do Desenvolvimento
Regional (MDR), todos, sem exceção, vão ver que não existe fronteira. Existe limite.
Linha divisória, sim, mas fronteira não existe. Nós esperamos, inclusive, que o Ipea,
junto com o MDR, a partir deste trabalho, comece a romper com isso. Eu acho
uma questão importante romper com isso. Para fazer este trabalho, para colocar as
cidades que eu vou falar, eu tive que recorrer à cartografia argentina, à cartografia
da Bolívia, porque a nossa não tem. Essa é a primeira obviedade.
A segunda obviedade: a faixa de fronteira é uma construção militar, não é
uma construção civil. Ela está dentro da concepção de fronteira como separação.
Está dentro da concepção de defesa, não de segurança cidadã. Ela não está dentro
da concepção de fronteira como aproximação. Ela é uma concepção militar – e tem
que ser vista como concepção militar. Eu estava conversando com o General João
Denison... O General Mário Travassos dizia o seguinte: “Esse negócio de faixa de
fronteira foi inventado pelo Meira Mattos”. E o Meira Mattos dizia assim: “Não, esse
negócio de faixa de fronteira foi inventado pelo Mário Travassos, em cima de uma
teoria de deslocamento da Segunda Guerra Mundial”. Então, 150 km. Colocam-se
algumas unidades militares ali, porque, se alguém invadir, é o tempo que aquele
posto que foi colocado ali está seguro, para poder chegar a tropa de auxílio. Foi essa
a concepção de faixa de fronteira de 150 km, segundo o General Meira Mattos,
que eu respeito muito. Isso é outra coisa que ele não escreveu, evidentemente.
Ele diz o seguinte: “A faixa de fronteira, nos dias de hoje, serve muito mais
para estabelecer os ganhos de adicional de fim de mundo”, que antigamente todo
o setor público tinha; hoje só o Exército tem. Adicional de fim de mundo para a
fronteira. Então, vamos entender que a faixa de fronteira não é fronteira. É uma
concepção militar.
Terceira obviedade: a grande maioria das cidades na faixa de fronteira possui
apenas um limite. A linha da faixa é uma referência. Isso é um problema sério. Foi uma
alegria ouvir o que disse o prefeito Ruiter de Oliveira, nesta manhã – mesmo porque
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eu tenho acompanhado as três últimas administrações de Corumbá, e a diferença
entre essas administrações com relação à fronteira é de um salto enorme de qualidade,
além do modo de considerar a fronteira. A prefeitura deu esse salto nesses últimos
doze a quinze anos, em relação ao passado de atuação conjunta com a fronteira.
Eu fiquei extremamente feliz com a fala do prefeito. Esse vai ser um documento,
para mim, importantíssimo e fundamental nos dias de hoje. Isso é um problema sério
porque eu tenho, de certa forma, acompanhado – agora, nem tanto – muitas das
reuniões dos prefeitos da faixa de fronteira. A conversa dos prefeitos é: “nós temos
que construir muros. Nós temos que separar. Nós não podemos ficar atendendo o
povo do outro lado”, e assim por diante. A cabeça deles está no conceito de limite.
Eles nunca olham a fronteira como uma potencialidade. Olham a fronteira sempre
como um problema sério. A nossa classe política, deputados estaduais, federais e
senadores, tem um conhecimento torpe do que vem a ser a fronteira. Eu diria que
há um desconhecimento profundo.
Seis parlamentares me procuraram para discutir a questão da fronteira. Os seis,
sem alguma exceção, começavam a conversa comigo assim: “Nós precisamos
reduzir a faixa de fronteira”. A minha resposta para eles é a seguinte: “A faixa de
fronteira é uma questão militar. O senhor está disposto a brigar com os militares?
Se estiver disposto, vamos discutir. Mas se não estiver disposto...” Aí eu falo sempre:
“Existem 28, 30 projetos no Congresso para redução da faixa de fronteira. Algum
foi à frente? Nenhum foi à frente. Estão todos lá”. É só olhar, no site do Congresso.
Bom, outra obviedade, e é importante que o Ipea e o MDR levem isso em
consideração, é que nós hoje estamos passando por um processo de rebordering.
Depois de um período muito rico de 1980 a 2001, nós passamos por um processo
muito forte de desfronteirização. O que significa desfronteirização? É uma abertura
das fronteiras, integração etc., no mundo inteiro. A partir de 2001, isso se reverte,
e o mundo hoje passa por um processo de refronteirização, de fechamento cada
vez maior com relação às suas fronteiras. O mundo todo não é o Brasil.
Se a gente não depreender a condição de fronteira e não for favorável a um
processo de integração, significa que todos nós estamos reforçando esse processo
de refronteirização, de fechamento. Esse processo de fechamento é tudo o que
as organizações políticas recentemente querem. Então, esse projeto do MDR é,
na minha avaliação, extremamente importante de avançar porque nós estamos
conduzindo contra aquela velha máxima das organizações políticas.
Voltando aqui rapidamente, falando do francês Claude Raffestin, ele diz
que um dos fatores importantes dentro da fronteira é que, fora da fronteira, as
organizações políticas e as econômicas andam juntas. Na fronteira, elas andam
separadas, porque as organizações econômicas querem abrir irrestritamente, querem
comunicar etc. Tem uma citação importante do autor.
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A tessitura é o trunfo fundamental na relação que se instaura em vários níveis entre
organizações econômicas e organizações políticas. As primeiras têm um interesse
evidente em anular os obstáculos, para tornar o espaço territorial isotrópico tanto
quanto possível, de maneira a investir com facilidade ao sabor das modificações
técnico-econômicas.
Quanto menos disjunções oferece o território, mais ele se prestará a mudanças rápidas.
Já as organizações políticas, sobretudo as que se inspiram no princípio de centralização,
têm interesse em recortar, em subdividir para melhor assentar seu controle; favorecem
um espaço territorial anisotrópico, de maneira a evitar a possível ocorrência dos
fenômenos de difusão. Eis a grande diferença: num caso trata-se de favorecer a
difusão, no outro trata-se de impedi-la, eventualmente (Raffestin, 1993, p. 176).2

E, no caso, as organizações políticas querem fechar e restringir o máximo
possível. Ora, se a gente não tiver a compreensão de que é importante o processo
de integração, nós estaremos reforçando o processo de rebordering.
Bom, partindo disso, acho que é extremamente importante o que efetivamente
a gente deve considerar na fronteira e como fronteira. Qual papel deverá desempenhar
para essa cidade de fronteira e não a faixa de fronteira? Por quê? Eu vou falar mais
disso lá no final.
Por que a grande maioria das cidades da faixa de fronteira não se distingue,
na prática, das outras cidades que não estão na faixa de fronteira? Então, nós temos
que considerar efetivamente o que está na fronteira. O que nós estamos verificando?
Primeiro, discutir o processo de fronteirização e o grau de complexidade das cidades
que estão situadas naquilo que nós chamamos efetivamente de fronteira. Para isso,
eu preciso saber o nível de contato que essas cidades estabelecem. Que nível de
contato é esse? Para isso, eu coloco a distância da linha, a proximidade urbana do
outro lado. Eu acabei de falar: fronteira precisa do outro lado, depende de gente
do outro lado. Se não tiver gente do outro lado, isso não é fronteira. Isso é linha.
Isso é divisa. Então, se eu coloco esses dois parâmetros, eu tenho um parâmetro no
qual estar próximo da linha e ter uma cidade do outro lado, ou seja, a proximidade
urbana, eu tenho uma modalidade de cidade; distância média da linha de fronteira
e proximidade urbana, outra modalidade; longe da linha e proximidade urbana,
outra; se tiver proximidade urbana e estiver em condições próximas da linha, outra.
E aí por diante (quadro 1).

2. Raffestin, C. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993.
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QUADRO 1

Modalidades de contato entre cidades da linha de fronteira
Nível de contato
Proximidade urbana com a
cidade do outro país

Distância da linha
Extrema1

Grande2

Grande

Moderada

Distante4

Distante

Distante5

2

Moderada3
3

Moderada

3

4

Elaboração do autor.
Notas: 1 Próxima da linha e próxima de outro centro urbano internacional (conurbações internacionais).
2
Média distância da linha e próxima de outro centro urbano internacional ou próxima da linha e média distância de outro
centro, tipo cidades gêmeas separadas por barreiras naturais ou artificiais (Corumbá, Uruguaiana, Foz do Iguaçu etc.).
3
Próxima da linha, mas distante de outro centro urbano internacional (Aral Moreira); distância média da linha e média
distância de outro centro urbano internacional (Mundo Novo, Guaíra, Salto Guairá), ou ainda, distante da linha, mas
guardando relações de proximidades com outro centro urbano internacional (Cáceres, Amambai).
4,5
Cidades que, no geral, estão na faixa de fronteira, mas não guardam relação alguma de proximidade (ou quase nada),
ou são influenciadas por fatores específicos.

Não é tão difícil identificar as diferenças. Podem-se encontrar aqui
três modalidades, conforme a seguir.
1) Cidades que estão extremamente próximas entre si, porque estão
bem próximas da linha de fronteira, e estão com proximidade urbana
do outro lado, o que nós chamamos, praticamente, de conurbações
internacionais. Cidades como Ponta Porã-Pedro Juan Caballero, Santana do
Livramento-Rivera, Paranhos-Ypejhu, Coronel Capitão Sapucaia-Capitán
Bado. As cidades se entrelaçam de uma forma ou de outra.
2) Quando as cidades estão próximas à linha, mas possuem uma distância média
entre os centros urbanos. São basicamente as cidades gêmeas que possuem
ou barreiras naturais ou barreiras artificiais de contato com outro lado.
Barreiras naturais: rio. E a cidade não se entrelaça se tem um rio no meio.
Corumbá está se entrelaçando agora. Vai chegar a um nível de conurbação?
Vai. Mas hoje ainda não está conurbada. Ela tem como barreira, que foi
colocada historicamente, um aeroporto cruzando da montanha até o canal
do Tamengo, impossibilitando que a cidade se aproxime. Mas a sociedade é
muito criativa, contorna a montanha, contorna o aeroporto, e está cada vez
mais se aproximando, e o centro do outro lado está sendo puxado para cá.
A distância entre o centro de Corumbá e o centro de Puerto Quijarro era
de 6,5 km há muito pouco tempo. Atualmente, está em 2,5 km, ou menos,
mesmo porque o centro de Corumbá se expandiu. O centro efetivamente
financeiro já não é mais a rua Frei Mariano com a rua Treze; é a rua Aquino.
É só olhar a extensão dela, a quantidade de comércio que tem, o movimento
que ela possui, que é maior que o movimento do centro da cidade. Então,
um dia, ela vai ser conurbada? Vai, mas por enquanto é muito grande e
moderada essa associação onde a proximidade da linha é muito grande, mas
não tem proximidade urbana com o outro lado.
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3) Ao mesmo tempo, eu tenho que considerar essa situação, ou seja, os casos
1, 2 e 3, pois os casos 4 e 5 estão muito distantes, ou não têm proximidade
urbana alguma, e jogar com o volume populacional, aí eu chego no nível
de complexidade que cada caso tem (quadro 2).
QUADRO 2

Grau de complexidade da fronteirização
Soma da população (em ambos os lados)
> 100 mil habitantes

Nível de contato
1

2

3

Altíssimo

Alto

Médio

> 50 mil habitantes

Alto

Médio

Particular

< 50 mil habitantes

Médio

Particular

Particular

Elaboração do autor.

Se há uma aproximação conurbada, com mais de 100 mil habitantes, o
nível de complexidade é altíssimo. Ainda não tem como comparar o nível de
complexidade de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã com Corumbá, Puerto
Quijarro e Puerto Suárez. O nível de complexidade lá é infinitamente maior.
Os nossos projetos de pesquisa mostram exatamente isso. Como a população
é superior a 50 mil habitantes, já vai ter complexidade alta. As regiões são
conurbadas. Se tiver acima de 100 mil habitantes, ela é alta, mas se ela, também,
for muito próxima, como no caso de Corumbá, acima de 50 mil habitantes já é
muito alta. E menos de 50 mil habitantes? Olha, às vezes é conurbada. Vamos
lá. Coronel Capitão Sapucaia e Capitán Bado têm menos de 50 mil habitantes.
É de médio para baixo o nível de complexidade. Quando há algum problema
envolvendo ilícitos, torna-se mais complexo, passa a ser uma situação específica,
e aí é uma questão de segurança.
A complexidade que eu estou falando é em termos de política pública,
como educação, saúde, assistência social etc. Só para citar um dado: atualmente,
o Ministério da Saúde (MS) já tem políticas específicas para as regiões conurbadas
de fronteira. Quando envia vacina para Corumbá, envia um número maior de
doses porque sabe que muita gente vem do outro lado para tomar vacina. E é
correto porque se a gente não fizer isso, as pessoas de lá adoecem, e as duas cidades
vão sofrer as consequências.
Ao mesmo tempo, o MS manda, também, para Aral Moreira, uma quantidade
de doses maior. Ou seja, em Aral Moreira sobra vacina. Em Corumbá falta vacina,
por quê? Porque Aral Moreira está na linha de fronteira, mas não tem cidade alguma
do outro lado. Assistência social é a mesma coisa, recebe uma quantidade de dinheiro
maior por conta do nível de conurbação. Em Aral Moreira sobra dinheiro para
assistência. Em Corumbá falta. Então, é necessário verificar o que é esse nível de
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complexidade. Deixo claro que quando se estabelecem os critérios, esses valores
correspondem ao que o nosso grupo estabeleceu, mas isso não significa que tem
que ser esses valores. Isso é o que o grupo de pesquisa está trabalhando. O que
significa então altíssimo? O mais importante aqui seria estabelecer barreira, e aqui
é muito difícil. A não ser que se construa um muro. Mas aí é caro.
Então, como é que se vai construir um muro ali na rua, separando Ponta Porã
de Pedro Juan Caballero? É difícil e é caro. Não tem como as Forças Armadas, a
Receita Federal do Brasil, ou seja lá qual for o órgão, tentar impedir a circulação
entre essas duas cidades. Não tem! É caro e não vale a pena. Por que a diferença entre
os casos Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, e Corumbá, Puerto Quijarro e Puerto
Suárez? Ora, pelo fato de que, em um, essas barreiras naturais e artificiais já estão
presentes, então há a possibilidade de, de repente, alguém querer fechar se a
prefeitura não quiser interagir, se o comércio não quiser interagir, de certa forma,
há barreiras que impedem, basta criar um pouco mais de barreiras. Então, por
isso aqui é alto e lá é altíssimo. Lá não se consegue colocar. Aqui se consegue, tem
espaço para inserir. Como eu disse, para a pesquisa, eu tive que buscar cartografia
primeiro na Bolívia, porque lá aparecem as outras cidades brasileiras. Nos mapas
brasileiros, em nenhum aparece essas cidades da Bolívia. Não existem! Para a
cartografia brasileira não existem. Então, eu começo aqui o grau de complexidade
altíssimo, alto, médio e particular (mapa 1).
Tem-se Guajará Mirim e Guayaramerín, com 100 mil habitantes, separados
pelo rio. Tem um obstáculo. Então, lá, eu vou considerar como alto e não como
altíssimo o nível de complexidade. Costa Marques, também, tem outra cidade
vizinha, mas tudo isso aqui é muito pequeno, uma quantidade de população
muito pequena. Então, está no nível particular. Coisas muito específicas têm que
ser colocadas naquela região. À medida que vai crescendo, vai aumentando o nível
de complexidade e vão se agregando outros elementos para políticas públicas e,
assim, sucessivamente. Essa é a proposta. Quando se vai para o Paraguai também.
Tive que pegar a cartografia do Paraguai, porque a nossa não tem. Não se informa
aqui o que existe do outro lado. Então, como se pode ver no mapa 2, nós temos aqui
Mato Grosso do Sul, Porto Murtinho e Carmelo Peralta. Carmelo Peralta não
é sequer uma cidade. Não existe estrutura urbana para que ela seja considerada
cidade, embora o Paraguai considere como cidade. Então, ela é muito frágil. Está
colocada em uma condição muito particular. Corumbá, Ladário, Puerto Suárez
e Puerto Quijarro têm em torno de 170 mil habitantes. É alto. Por quê? Porque
ainda possui barreira, mas ela vai ser conurbada um dia, e não vai demorar muito.
Lá há a estrada do Tamarineiro e já está quase toda povoada. A Feira do Tamarineiro
acontece lá com carne, com o pessoal do Tamarineiro.
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MAPA 1

Grau de complexidade da fronteirização Brasil-Bolívia

Altíssimo

Alto

Médio

Particular

Elaboração do autor.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das
condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Bela Vista e Bella Vista Norte são separados pelo rio Apa. Então, estão no
nível baixo. Antônio João e Aral Moreira são duas particularidades. Antônio João
está a 50 km da fronteira, mas há uma série de aldeias indígenas que possuem uma
interação muito intensa com o Paraguai, de ida e vinda. Então, é um fato particular.
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Aral Moreira é a mesma coisa. Está bem na linha, mas em compensação não tem
cidade alguma do outro lado, é uma situação muito particular.
MAPA 2

Grau de complexidade da fronteirização Brasil-Paraguai

Paraguai
Fronteira internacional
Limite do departamento
Capital nacional
Capital do departamento
Ferrovia
Rodovia

Altíssimo

Alto

Médio

Particular

Elaboração do autor.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das
condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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Ponta Porã e Pedro Juan Caballero estão em uma situação máxima, de
altíssima complexidade. Evidentemente, não posso considerar como de altíssima
complexidade o grande ajuntamento fronteiriço que é Puerto Iguazú, em Foz do
Iguaçu, com Ciudad del Este. É muito alta a complexidade, mas não é máxima,
porque as cidades não se entrelaçam. E sabe-se que é difícil passar de um lado para
o outro. Há a passagem, mas não passa à vontade. Não se vai a qualquer momento
ou se chega com qualquer coisa, como acontece em Pedro Juan Caballero.
Essa região do Mato Grosso do Sul me parece que é uma das mais complexas
que existem no Brasil. É porque tem Bela Vista e Bella Vista Norte, Antônio João,
Ponta Porã e Aral Moreira. E mais ao sul tem Coronel Sapucaia e Capitán Bado, e a
quarenta minutos tem, muito perto, Amambai, que recebe todos os efeitos do que
acontece em Coronel Sapucaia e Capitán Bado. Então, eu não posso considerar isso
muito baixo, eu tenho que considerar em nível mediano. Já por conta da população,
somando todas, chega-se muito próximo dos 100 mil habitantes.
Mas se for redimensionada, vai ter que negociar com as Forças Armadas,
porque é uma questão militar. Eu não acho que tem que redimensionar a faixa de
fronteira. Eu só acho que as cidades na faixa de fronteira não podem ser escolhidas
homogeneamente para implementação de políticas públicas específicas. Apenas
isso. A intenção aqui foi identificar o processo de fronteirização com base no que
disse o antropólogo Alejandro Grimson e todos os estudos que nós já fizemos, ou
seja, como fronteira de aproximação. Por fim, como toda rigidez será castigada,
a implementação de qualquer programa na fronteira requer detalhamentos
particulares no meio geográfico, em cada arco, ou seja, eu quero dizer que esse
tipo de metodologia que a gente está colocando, na opinião do grupo de pesquisa,
cabe somente ao arco Central. Não dá para pegar essa metodologia e aplicar com
as mesmas métricas que existem para o Sul ou para o Norte. São coisas diferentes.
A gente está alertando para que, se alguém for utilizar, leve em consideração o
meio geográfico de cada região. Obrigado.
Bolívar Pêgo (moderador)

Obrigado, professor Tito. Vamos agora chamar o representante do governo do
estado do Mato Grosso do Sul. Daniel Frainer, por favor.
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A FAIXA DE FRONTEIRA: INFRAESTRUTURA E PROJETOS
INTEGRADOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Daniel Massen Frainer1

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea.

Bom dia a todos! Quero agradecer ao Ipea e ao Ministério do Desenvolvimento
Regional (MDR) pelo convite. Acho que a minha apresentação vai ser um pouco
diferente da dos demais em função das questões que nós estamos levantando, em
termos das políticas. A ideia, então, seria uma visão mais geral.
Quando se fala em governo do estado, pressupõe-se que tem de haver um
perfeito alinhamento no âmbito das políticas nacionais. O que vou tratar aqui,
portanto, é sobre alguns desses projetos integrados de desenvolvimento, um pouco
pautados por essa questão da sustentabilidade, embora não haja um programa
específico para isso no estado, nem houvesse no passado. Temos alguns delineamentos
que levam em consideração esse aspecto da sustentabilidade. Dividi esta apresentação
em três partes: i) um apanhado mais histórico, principalmente contando a
1. Coordenador de economia e estatística da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção
e Agricultura Familiar (SEMAGRO) de Mato Grosso do Sul. A apresentação pode ser vista por meio do seguinte link:
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/191223_fronteiras_do_brasil_vol4_daniel_frainer.pdf>.
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experiência do planejamento que nós tivemos nos últimos anos, que propiciou esse
desenvolvimento e alinhamento com as políticas nacionais; ii) a questão do Plano
de Desenvolvimento Regional (PDR) 2030; e iii) alguns projetos estruturantes
que estão em atuação, e quais resultados estão gerando para a sociedade em geral.
Nós, na SEMAGRO,2 trabalhamos mais com a questão do desenvolvimento,
como eu havia falado anteriormente. Embora não seja da secretaria, exerço uma
função nela. Sou professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
(UEMS), da área de economia. Alguma coisa sempre vai acabar puxando o enfoque
da formação. Já trabalhei no Ipea como consultor. Lá se vão quatro anos de parceria,
e também essa é uma boa forma de trabalhar.
Historicamente, o que se verifica é que existem muitos marcos regulatórios.
Para entender o caso específico do Mato Grosso do Sul é preciso analisar esse contexto
de 1977 para cá. É quando se vê a experiência do planejamento, o que tem de mais
recente, e vai até determinado período. Depois houve algumas reestruturações no
estado, e o planejamento acabou ficando mais restrito à questão da gestão.
Especificamente, não há mais uma Secretaria de Planejamento, extinta nesse
governo. Suas ações passaram a ser exercidas pela agora Secretaria de Governo
(SEGOV). (Isto aqui é só um breve insight.). Quando o PDR foi lançado, houve
discussões no Ipea – em 2012 ou 2013 –, com uma reformulação desse plano por
meio justamente dessas oficinas.
Na época, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
realizava essas oficinas, bem como alguns projetos estruturantes. Isso nos auxiliou
com uma série de ferramentas que temos hoje no estado. E a ideia é justamente
o governo atuar onde não está tudo bem, onde nada está se realizando ou onde
há certo aumento das desigualdades. Creio que é o papel de todo articulador, sua
figura se fazer presente. E a faixa de fronteira é um desses lugares. Percebe-se que a
maior parte das políticas é muito mais voltada para o interior do Brasil, ficando
a própria fronteira um pouco descolada – como o professor Tito de Oliveira citou,
essa questão do outro lado que “não apareceu nos mapas”. Só quando se consegue
pegar o mapa da América Latina é que se vê que aquele município existe. Não tem
jeito. É como se fosse assim: da barreira para cá não se fala mais nada ou a gente
não olha para o lado de lá na hora da interação política.
Sérgio de Souza falou sobre essa questão da erva-mate, e o nosso colega Rubens
Daige, da secretaria, mais presente na época, sempre esteve a favor; sempre tem
alguém que é crítico sobre essa questão. Nossa ideia, na verdade, nessa reformulação
do programa do governo do estado, era ir atrás das demandas e, a partir daí, ir para
as cidades-satélites, e não criar programas para as pessoas adaptarem as demandas.
2. Disponível em: <www.semagro.ms.gov.br>.
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“Tem verba para isso, e é isso que vocês precisam desenvolver.” Aí sempre usamos
esse histórico.
A ideia é usar isso como uma lição do passado – aquilo que deu certo e o que
não deu certo – para não repetir essas experiências não de fracasso, mas, digamos,
de pouco sucesso. E, principalmente, a inserção nessa questão da responsabilidade
social e irresponsabilidade governamental que atualmente não tem mais como ficar
fora da definição de qualquer estratégia nesse sentido.
Trouxe um pouco essa discussão sobre o governo do estado ter esse papel
regulador, coordenador e articulador, porque o governo não vai fazer tudo. Depende
da iniciativa privada, de outros entes públicos para conseguir viabilizar essas ações
em prol, principalmente, do estado e do desenvolvimento. Como se sabe, embora
a situação tenha evoluído, indicadores não faltam para demonstrar a realidade com
relação ao desenvolvimento, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),
e outros, que apontam para essa questão de suprarracionalidade.
Só havia um problema: há algumas regiões desenvolvidas e outras que
não são desenvolvidas. Então, nesse histórico todo de ter planos federais e tudo
mais, no governo anterior – e nós podemos avaliar agora – existia o Índice de
Desenvolvimento Social de Mato Grosso do Sul (IDS/MS). Contudo, no segundo
mandato, a direção tomada foi que “agora só há duas secretarias, a de Fazenda
e a de Obras”, esta última responsável pela construção de estradas. Essas duas
secretarias utilizavam os recursos para realizar diversas obras. Os projetos eram
muito desarticulados, principalmente os de infraestrutura econômica, pois não
eram prioritários. Avaliava-se, por exemplo, a questão do transporte: onde havia a
maior demanda? (E aí eu vou reforçar que era na infraestrutura, também envolvendo
outras questões ligadas à Fazenda, ao asfalto e tudo mais, dessa mesma época.).
Quando se delineiam certos programas, considera-se algum “respaldo” que se tem
da política nacional, mas sempre com um viés voltado para a economia estadual,
que leva ao direcionamento de determinados programas.
A ideia era esta: quais são os marcos centrais que nós temos? Aqui, a instituição
do estado e os decretos. Temos um decreto de integração, outro de sustentabilidade,
outro falando sobre a criação do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso
do Sul (Imasul), o qual, embora seja um decreto um pouco recente, tem um
papel importante, principalmente na questão da sustentabilidade, com regras a
serem estabelecidas. Porém, atualmente, temos um novo programa de incentivos
fiscais, que busca a inclusão de novos setores, e novas carteiras de projetos a serem
desenvolvidas no estado.
Temos que passar, também, por essa avaliação. Depois vou mostrar um pouco
do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), nosso mais importante marco com
relação a essa questão da sustentabilidade, embora não tenha sido aplicado na

Livro_FronteirasdoBrasil_Vol 4_COMPLETO_OK.indb 69

27/12/2019 10:40:44

70 |

Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Central

sua segunda aproximação. Concluído em 2014, até hoje não houve a publicação
da segunda aproximação, mais focada na região, e não tanto no estado globalmente.
O planejamento se faz em nove regiões, embora saibamos que as regiões do estado
são onze (figura 1).
FIGURA 1

Mato Grosso do Sul: regiões de planejamento (2009)

Regiões
Região de Campo Grande

Número de
municípios
10

Região da Grande Dourados 11
9
Região do Bolsão
Região do Cone Sul
7
Região do Pantanal
Região leste
Região norte
Região sudoeste
Região sul-fronteira

5
8
11
8
9

Cidade-polo da região

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente, Planejamento, Ciência e Tecnologia (SEMAC); Superintendência de Obras do Plano de
Desenvolvimento da Paraíba (SUPLAN); Coordenadoria de Pesquisa, Planos, Projetos e Monitoramento (CPPPM).
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das
condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Houve um planejamento a partir do qual se fez o estudo de uma nova regionalização,
levando em consideração questões ligadas às diferenças de cada região a fim de traçar
estratégias para o desenvolvimento mais adequadas às realidades locais, e não tanto
por uma questão de divisão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O foco da região mais fronteiriça se concentrou em três localidades, praticamente os
três grupos na fronteira: borda Bolívia, borda Paraguai e borda Central.
Essa região ficou um pouco diferente por conta das indefinições sobre
qual seria a cidade-polo. Não há esse intermediário aqui, porque o polo Corumbá
seria da borda da Bolívia, e continua sendo estabelecido. Há algumas estratégias
específicas para a região, principalmente por conta da ligação com a Bolívia – e
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uma estratégia diretamente voltada para a área de turismo. Como essas nove regiões
foram pensadas nesse sentido, foi feito um diagnóstico para avaliar a situação em
relação a vários aspectos ligados à infraestrutura, à sustentabilidade e à questão
econômica, a fim de traçar, então, políticas direcionadas para atender justamente a
esses estrangulamentos, o que considero o mais importante em termos de política
(figura 2). Não dá para ser uma visão geral – é preciso tratar como uma coisa mais
específica, para que se tenha uma efetividade maior das decisões tomadas e saber
quais são as reais demandas dessas regiões.
FIGURA 2

Mato Grosso do Sul: mesorregiões diferenciadas vulneráveis (MDVs) (2009)
Mato Grosso

Goiás
Bolívia
Minas Gerais

São Paulo

Paraguai

Situação
mesorregional

Situação
municipal

Extremamente
precária

Extremamente
precária

Muito precária

Muito precária

Precária

Precária

Estagnada

Estagnada

Paraná

Regiões de planejamento

Fonte: SEMAC; SUPLAN; CPPPM.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das
condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

É de conhecimento de todos que a região que se coloca extremamente precária
apresenta os piores indicadores tanto sociais como econômicos; contudo, ao menos
em termos ambientais, tem os melhores indicadores – um fato positivo. Se o
indicador ambiental também fosse ruim, talvez não houvesse muito o que fazer.
E a região carece de políticas específicas, principalmente para o fomento de novas
atividades. Só que o problema real mesmo é: “tem-se um problema aqui, não tem
essa interligação”. Toda vez que há um mapa, a gente não olha para o outro lado.
É sempre este o problema: estamos sempre olhando, na verdade, para colocar uma
ferrovia que ligue aqui a Bauru, e não se pensa o lado de lá.
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Agora, parece que retomaram a questão da hidrovia Paraguai-Paraná. A última
discussão a respeito foi semana passada – falou-se da ligação, também, por meio de
ferrovia. No ZEE temos uma noção maior dessas características (mapa 1). Embora
possa parecer, o estado não é homogêneo, em termos de solo, de hidrografia e outras
questões relacionadas. Existem algumas fragilidades que se verificam em relação
a essas regiões, principalmente em áreas como a do Pantanal, que apresenta certa
instabilidade por conta de atividades desenvolvidas atualmente. Sabemos que existe
uma grande concentração de atividades. Ou seja, praticamente há dependência
da região de um ou dois setores, e os demais setores acabam sendo desenvolvidos
por conta deles, por conta de estratégias locais.
MAPA 1

Mato Grosso do Sul: localização das MDVs no mapa do ZEE (2009)

Extremamente precária
Muito precária
Precária
Estagnada
Regiões de
planejamento

Antônio João
Tacuru
Aral Moreira
Coronel Sapucaia
Japorã
Paranhos
Laguna Carapã
Juti
Itaguiral

Alcinópolis
Pedro Gomes
Figueirão

Jaraguari
Corguinho
Dois Irmãos do Buriti
Terrenos
Bandeirantes
Rio Negro
Rochedo

Caracol
Guia Lopes da Laguna
Ladário
Nioaque
Bodoquena
Porto Murtinho

Fonte: SEMAC; SUPLAN; CPPPM.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das
condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Um dos problemas levantados pelo prefeito Ruiter de Oliveira é a questão
do gás natural. A Petrobras prioriza o aumento da produção interna, reduzindo a
importação da Bolívia. Assim, houve uma grande queda na arrecadação de Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do estado, proveniente dessas
estratégias adotadas pela Petrobras. Ainda não se sabe o direcionamento que isso
vai tomar a longo prazo.
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No ZEE foram traçadas quais seriam, então, as áreas mais frágeis, embora se
relacionem mais às questões econômicas. No momento em que se vai implantar
esse potencial que tem na região em termos econômicos, também é preciso traçar
um paralelo em relação à questão ecológica, para que não seja afetada diretamente.
No mapa 2, as áreas em laranja têm alta potencialidade econômica, só que também
há uma questão relacionada a um problema natural, ou seja, da conservação.
Tudo isso é levado em consideração.
MAPA 2

Mato Grosso do Sul: carta de vulnerabilidade natural (2009)

Relação
pedogêneses/morfogêneses

Valor

Estável

Prevalece a pedogêneses

1

Intergrades

Prevalece o equilíbrio entre
pedogêneses e morfogêneses

2

Instável

Prevalece a morfogêneses

3

Unidade

Fonte: SEMAGRO/Mato Grosso do Sul.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das
condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

E para onde deveria ser esse direcionamento do professor Tito de Oliveira nessa
questão dos arcos de desenvolvimento? A partir de onde deve se expandir? Para onde
essa integração tem de aumentar? Nós temos regiões praticamente desintegradas.
Além das grandes distâncias a se percorrer, ainda não há a integração de todas as
atividades do centro. Há uma integração mais voltada para a Bolívia e o Paraguai,
e, para a fronteira, no caso com exportação, para ter mais status no país. É uma
característica do Mato Grosso do Sul. Por ter um mercado interno dinâmico,
praticamente tudo o que o estado produz é voltado para fora. Por exemplo, tivemos
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um caso recente envolvendo a Polícia Federal (PF), de pequeno impacto, mas com
muito alarde na mídia, a Operação Carne Fraca,3 um impacto que, na verdade,
acabou sendo positivo. No fim das contas, houve um aumento na exportação
quando surgiu o problema da “carne fraca” – de má qualidade – aqui no estado.
Outras questões foram levantadas. Eu mesmo, professor da UEMS de Ponta
Porã, tive de admitir que quando essas transações são geradas ocorre a “cartelização”
de alguns setores – é o domínio de alguns setores por alguns grupos, o que faz com
que a região acabe não se desenvolvendo. Ou seja, a estabilidade é confortável.
“Do jeito que está é melhor continuar” – isso para quem, no caso, determina as
ações na região. É preciso estudar justamente políticas integradas que sempre levem
em conta para onde essa fronteira tem que ir.
Quais são, então, as ações que efetivamente podem ter resultados? Principalmente,
é claro, as relacionadas à questão da geração de emprego e renda, uma demanda atual.
Anteriormente, as políticas eram analisadas, e havia a questão do câmbio: com um
câmbio favorável,4 desenvolve-se este lado da fronteira; quando está desfavorável,5
desenvolve-se o outro lado. Sempre alguma região fica deprimida. Ou seja, está sempre
exportando desemprego. De um lado ou de outro. E não se resolve a questão da região.
Aqui, na verdade, algumas estratégias foram traçadas. O ZEE é um documento
público. Como tem força de lei, há a possibilidade de conseguir, por meio do
apoio federal, dos municípios e dos grupos em discussão, ser elaborado com mais
ações efetivas que não levem em conta apenas, digamos, determinadas vocações
locais. O ideal é que busquem também uma diversificação maior dessas economias,
principalmente em bases sustentáveis e tecnológicas, como na questão do Parque
Tecnológico Internacional de Ponta Porã (PTIn), caso mencionado por Sérgio de
Souza, de tempos atrás. Queremos ver se isso vai ser efetivado lá na frente.
Esse é um novo rumo do estado. Um novo direcionamento. Abre-se uma
janela de oportunidades que podem surgir a partir disso. É a governabilidade local.
Isso aqui é o recorte da bacia. Praticamente um recorte do estado. Nós temos
uma grande área de conservação, que já está consolidada, ou seja, com todas as
atividades sendo realizadas, principalmente o arco Central, meio que na fronteira.
Metade do estado está na área ocupada, onde temos as atividades econômicas e a
concentração de população, e a outra parte, na área de conservação, direcionada
um pouco para a área de turismo.
Há dois anos buscamos uma parceria com a Superintendência do Desenvolvimento
do Centro-Oeste (Sudeco) para criar um “Observatório do Turismo”, a fim de traçar
3. Operação deflagrada pela PF visando combater crimes de corrupção e contra a saúde pública cometidos por pessoas
de instituições e empresas ligadas à produção de carne bovina.
4. Moeda do país desvalorizada em relação à do vizinho (favorável à exportação e desfavorável à importação).
5. Moeda do país valorizada em relação à do vizinho (favorável à importação e desfavorável à exportação).
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uma nova política de turismo no estado, pensada de uma forma mais enxuta, ou seja,
para tratar mais daquelas regiões que atualmente já são turísticas, não desenvolver todo
o estado como se fosse um turismo só. Esse diferencial deve ser levado em consideração.
Ao menos o que delineamos na proposta está voltado principalmente para a faixa de
fronteira. Também há mais áreas produtivas, citadas anteriormente, e o que a gente
chama de “grandes áreas de vulnerabilidade geoambiental”, que envolvem todo o
circuito Pantanal e outros países ligados a essa política, voltada a uma área crítica.
Atualmente, há questões relacionadas à degradação, principalmente na pecuária.
Temos acompanhado tudo isso, e vemos esse direcionamento sendo voltado
para a expansão do setor por meio do abate fora do estado. Estamos acompanhando,
e vemos que há uma tendência, muito mais do que um ciclo que se encerra.
As unidades de conservação, em verde, são bem definidas (mapa 3). Recebem
incentivo por parte do governo, o ICMS ecológico, destinado a empreendimentos,
como se fosse um bônus do ICMS. Os municípios recebem, justamente, por terem
ações voltadas para a sustentabilidade.
MAPA 3

Mato Grosso do Sul: unidades de conservação

Legenda
Unidades de conservação

Convenções municipais
Sedes municipais
Fronteiras e divisas
Limite de bacias
Limite de zonas
Hidrografia

Fonte: Mato Grosso do Sul.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das
condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Um pouco disso está nessa segunda aproximação do ZEE (mapa 4). Esse documento
não é público ainda – embora houvesse várias consultorias contratadas e recursos
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utilizados, até o momento os documentos não foram publicados, visando apresentar
os resultados levantados. E principalmente para que o poder público possa se apropriar
disso e direcionar políticas para essas áreas específicas.
MAPA 4

Mato Grosso do Sul: áreas prioritárias de conservação

Legenda
Áreas reconhecidas pela Portaria no 9/2017 do Plano Nacional de Áreas
Protegidas (PNAP) instituída pelo Decreto no 5.758/2006
Insuficientemente
Alta
Muito alta
Extremamente alta
conhecida

Convenções municipais
Fronteiras e divisas
Sedes municipais
Limite de bacias
Limite de zonas
Hidrografia

Fonte: Mato Grosso do Sul.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das
condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Algumas áreas prioritárias de conservação são as mais escuras (mapa 4), ou seja, há
a possibilidade de que somente cadeias produtivas de bases mais sustentáveis possam ser
desenvolvidas. Quanto à integração, se dá diferentemente do arco Sul. Eu conheço bem
essa parte do desenvolvimento, bem ramificado; temos uma estrutura extremamente
concentrada. Há corredores, mas são muito específicos (mapa 5).
Há praticamente os recortes norte, sul, leste e oeste, e algo relacionado principalmente
à integração, por conta do Porto Murtinho. A movimentação, contudo, ainda é muito
pequena, por haver uma concentração de municípios com dimensões muito grandes –
estamos falando de 79 municípios. Mais para o sul falamos em mais de quinhentos
municípios. Há um grande diferencial do estado com relação a essa questão estrutural.
No mapa 6 podemos ver a classificação das zonas – na verdade mais um recorte
das bacias do que propriamente das áreas definidas como meso e microrregiões
do IBGE. Essa, inclusive, foi uma dificuldade do levantamento a fim de fornecer
mais detalhes e desenvolver alguns aspectos de governabilidade, justamente porque
pegamos a sede do município e a priorizamos – a gente pega um ponto e vê onde
está a sede, não necessariamente a área geográfica do município.
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MAPA 5

Mato Grosso do Sul: polos geográficos de ligação

T

Legenda
Polo macroeconômico
Cidade regional
Polo geográfico de ligação

Cidade geral
Ligações

Convenções municipais
Sedes municipais
Fronteiras e divisas
Limite de bacias
Limite de zonas
Hidrografia

Fonte: Mato Grosso do Sul.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das
condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

MAPA 6

Mato Grosso do Sul: classificação ecológico-econômica das zonas

Legenda
Conservação
Consolidação
Expansão
Recuperação

Convenções municipais
Sedes municipais
Fronteiras e divisas
Limite de bacias
Limite de zonas
Hidrografia

Fonte: Mato Grosso do Sul.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das
condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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Atualmente, passamos por um grande problema: temos vários programas
a desenvolver, e no eixo econômico ambiental é que aparece a questão da
sustentabilidade. Não há, por exemplo, um programa próprio para isso, a fim de
fomentar o desenvolvimento em cadeias de bases sustentáveis, para que seja uma
estratégia. O Programa Especial Integrado de Fronteira (Profron) está inserido nessa
temática, dentro desse eixo ambiental, embora haja toda uma estratégia voltada
para o desenvolvimento do outro lado, e de redução de desigualdades.
Para finalizar, nem todos os resultados foram levantados a partir dessa segunda
aproximação do ZEE. A sugestão fica principalmente para que os governos utilizem
tais resultados como uma ferramenta prática para a elaboração de suas políticas,
levando em conta que todos os levantamentos mostram um pouco da realidade
atual que pretendemos alcançar. Embora evidencie o cenário atual, também é
útil para cenários prospectivos e políticas públicas. Muito obrigado pela atenção.
Bolívar Pêgo (moderador)

Obrigado, Daniel. Vamos recompor a mesa, por favor. Bem, confesso a vocês que
estou muito satisfeito. Completamos o primeiro quarto dos dois dias de trabalho
com muita qualidade. Acho que acertamos. Todos os nossos convidados fizeram
excelentes apresentações, com muito conteúdo e muitas informações atuais e
relevantes, trazendo pontos que nos ajudam a abrir um grande leque de reflexões.
Trabalhamos e já começamos a colher os frutos dessa nossa vinda a Corumbá.
Então, agradeço a todos que contribuíram com o nosso trabalho. A palavra está
aberta para quem quiser fazer perguntas e sugestões aos nossos palestrantes.
DEBATES
General João Denison (Comandante da 18a Brigada de Infantaria de Fronteira)

Bom, vinte minutos não é muito tempo para dimensionar o esforço do Ministério da
Defesa (MD) em um contexto muito amplo de atuação, no cumprimento de nossa
missão constitucional. Tentei trazer algumas questões sensíveis. São ingredientes de
muitos temas com os quais temos de lidar. Falamos aqui da questão indígena – não
que eu esteja preocupado com as reivindicações; são muito justas e legítimas, em
muitas situações. Obviamente, isso traz, às vezes, um desequilíbrio ao ambiente
social em que temos de nos preocupar, porque está na nossa alçada. Resolvemos
perante o Ministério Público Federal (MPF) – inclusive porque o Contra-Almirante
Luiz Octávio Barros Coutinho me instou, e ao meu pessoal – uma crise que tivemos
com os índios guatós, da região perto do rio São Lourenço, já na divisa com o
Mato Grosso. Nós temos um pelotão de fronteira lá, e uma relação muito próxima
com a comunidade local. A crise ocorreu por causa de uma questão envolvendo o
turismo na região e os índios.
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O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) também estava envolvido. E aí o interlocutor bem-aceito por parte da
reivindicação indígena foi o Exército. O Ministério Público acionou a Marinha,
ciente de que lá havia uma tropa do Exército. E nós atuamos. Por isso eu trouxe
uma questão sensível, a indígena. Nossa capilaridade nos permite vivenciar bem
de perto alguns desses problemas. Então, às vezes, temos o potencial de sanar tais
questões. Isso não tem necessariamente a ver com a ação de soberania.
O professor Tito de Oliveira afirmou que fronteira é limite. Mas fiquei com
um pouco de dúvida a respeito. Vou colocar aqui alguns ingredientes para a gente
pensar, comentários. Depois peço a sua réplica, professor.
Comando uma brigada de infantaria de fronteira. Não gostaria de mudar para
uma brigada de infantaria de “limites”. Na verdade, tenho uma preocupação muito
grande em relação à questão da fronteira. Acredito que o professor esteve ontem lá
no posto Esdras6 e viu o Exército e a Marinha atuando em uma atividade intensa.
Houve algum desdobramento para a Receita Federal do Brasil (RFB), por conta
de uma grande apreensão, e foi essa a notícia que o Contra-Almirante me trouxe.
Qual é a minha preocupação em apoiar a RFB? Estão passando armamento
pela fronteira. Neste ano (2017), apreendemos oito fuzis de guerra, fuzis de assalto.
Esse armamento está passando, mas sendo apreendido pela RFB, e de forma não
programada. A habilidade e a experiência fazem com que um funcionário tenha
a necessária percepção para identificar algo diferente em um veículo – e aí ele
identificou fuzis calibre 7.62. Para onde serão levados? Isso afeta diretamente a
nossa sensação de segurança, principalmente no Rio de Janeiro. A ligação que
eu faço é a seguinte: o Exército e a Marinha foram instados, nos últimos anos, e
todos sabem disso, a ocupar o Complexo do Alemão, o Morro da Providência,
o Complexo da Maré. Mas o que alimenta a atividade ilícita nessas localidades?
A cocaína da Bolívia e a maconha do Paraguai. O produtor está aqui. Isso tem a
ver com a minha missão, com o cumprimento da nossa missão constitucional aqui?
No momento em que somos instados a fazer ocupações em comunidades
brasileiras, lá no interior do país, temos que afastar um pouco o nosso leque de
observação e dimensionar o problema como um todo. Estou preocupado, porque
sou Exército, e gente minha, ocupando morro no Rio de Janeiro, está lá me
dizendo: “Fecha a fronteira aí”. E eu não posso fechar a fronteira. Minha missão
aqui é outra. Eles estão me dizendo, nas reuniões: “Fecha a fronteira aí, porque
está chegando fuzil aqui”. Mas por onde? Está chegando a droga que alimenta
um sistema extremamente deletério para a nossa sociedade. Então, em que pese o
6. Posto aduaneiro Esdras, localizado na BR-262 (fronteira com a Bolívia), próximo a Corumbá (Mato Grosso do Sul).
É utilizado, também, como Posto de Controle de Imigração (PCI) da PF.
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professor Tito de Oliveira falar de um conceito de fronteira ser algo mais militar,
vou dizer o seguinte: militares são funcionários do Estado brasileiro.
Tito de Oliveira

É a faixa.
General João Denison

Isso. É a faixa de fronteira, não é? Realmente, sou um funcionário do Estado e
trabalho, e fiz questão de apresentar segundo marcos legais. Estamos cumprindo
a nossa missão constitucional. Sempre nos deparamos com problemas de natureza
diversa. Nem vou falar do problema da redução orçamentária, porque com isso
todo mundo está sofrendo. Mas vou falar do dia a dia, que é o que essa convivência
na fronteira nos traz.
Temos uma boa relação com os bolivianos aqui em Corumbá. Eles desenvolvem
muitas atividades econômicas. Interessante que a crise econômica que estamos
vivendo no país está fazendo com que o comércio local de Corumbá seja beneficiado
com o afluxo de bolivianos. O que estão perdendo com a queda do poder aquisitivo
do brasileiro, eles estão ganhando com o boliviano. Isso é uma relação saudável.
Podemos interpretar assim, mas temos conhecimento, e eu vou transmitir uma
informação: estamos em operação este mês, a Operação Ágata.7 Exclusivamente esta
semana. Começamos o mês de junho de 2017 em operações militares. O pessoal
de Corumbá deve ter observado muitas aeronaves militares passando aqui, muitos
helicópteros. Estávamos em operação de levantamento estratégico de área, algo
do nosso contexto de adequação, nos preparando para cumprir nossa missão. Vou
relatar aqui alguns dos frutos desse reconhecimento.
É o problema da “fronteira”. Temos uma percepção do ponto de vista do
que nós trabalhamos. O professor Tito de Oliveira tem uma percepção do ponto
de vista em que atua. Do meu ponto de vista: coloquei tropa no terreno em toda
a região de Porto Murtinho, cerca de 60 mil quilômetros quadrados. Fizemos
reconhecimentos detalhados, visitamos aldeia – é área de responsabilidade nossa.
Precisamos conhecer, palmilhar o terreno. Na região de Porto Murtinho, no interior
do Mato Grosso do Sul, fomos muito mal recebidos em três fazendas em que os
administradores, os responsáveis, falavam espanhol. Havia um medo muito grande
da nossa abordagem onde havia brasileiros, isto é, Exército. Chegamos, partilhamos,
conversamos, registramos a nossa presença por meio de uma foto. Estávamos ali

7. Trata-se de uma “operação conjunta das Forças Armadas brasileiras em coordenação com outros órgãos federais e
estaduais na faixa de fronteira da Amazônia para combater delitos transfronteiriços e ambientais”. Brasil. Ministério
da Defesa. Operação Ágata. Brasília: MD, 2017. Disponível em: <https://www.defesa.gov.br/exercicios-e-operacoes/
operacoes-conjuntas-1/operacao-agata>. Acesso em: 27 jun. 2018.
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cumprindo a nossa missão. Mas nessas três fazendas fomos mal recebidos. Como
vamos interpretar essa atitude? Trata-se de alguma atividade preocupante?
Fora isso, fizemos um levantamento, por meio de radar, de cerca de cem
aviões de pequeno porte: às vezes, à noite, em deslocamento, ouvíamos apenas
o barulho das aeronaves, sem luz alguma, entrando em território. Azimute8 360º
vindo da região de Puerto Valle-Mi, no Paraguai. Por que aviões de pequeno porte
estavam viajando a uma baixa altitude e com as luzes apagadas? Eis o nosso receio.
São questões, professor Tito, que me trazem preocupação na faixa de fronteira.
Porque tem algo acontecendo que nós precisamos interpretar.
Quando vamos atuar com as outras agências, nos deparamos com problemas
de infraestrutura (também temos problemas de infraestrutura). Todos os números da
metodologia mencionados aqui são para a gente raciocinar. O Departamento de
Operações de Fronteira (DOF) tem quantos militares aqui em Corumbá? Dois. Os dois
presentes. Enfim, estamos clamando por melhorias nas condições de trabalho, mas
não para apreender o ilícito, e sim para melhorar a situação do estado, dentro da
área de competência de cada um. Apesar de o professor Tito falar em fronteira como
limite, sob o ponto de vista de cada organização, cada agência presente, estadual ou
federal, e as Forças Armadas, nós vamos ter uma abordagem desse problema, que é
crítico. Não queremos fechar a fronteira. Não é preciso fechá-la, nem colocar um
muro na fronteira – mas, em profundidade, se a Polícia Rodoviária Federal (PRF),
na BR-262, tivesse instalações e pessoal… O grande problema da PRF é de efetivo.
Se a gente consegue lá atrás fazer a fiscalização adequada em todos os pontos de
acesso ao nosso interior, estaríamos resolvendo grande parte do problema. Mas isso
não acontece. Então, professor Tito, as nossas perguntas são:
1) Existe uma preocupação ou um estudo que relacione os problemas de
o Exército estar ocupando uma comunidade do Rio de Janeiro, de as
Forças Armadas estarem atuando no Rio de Janeiro, com o problema
da fronteira oeste?
2) Qual é a solução final disso?
3) Como vamos tratar essa questão?
Gostaria também de dizer o seguinte, algo que já está na mídia. Episódio do
rio Traíra, 1991. Tínhamos um destacamento lá, instalado onde não havia algo
do outro lado, mas havia a penetrante. Esse destacamento foi atacado por uma
companhia das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). Três soldados
nossos morreram. O então presidente da Colômbia, em comunicação, na época,
com o presidente brasileiro, autorizou uma ação do nosso Exército em território
8. Medida de direção horizontal, definida em graus (varia de 0° a 360°) e feita em quadrantes, no sentido horário.
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colombiano (que ficou conhecida como “Operação Traíra”). Empregamos nossas
Forças Especiais, e a Marinha e a Força Aérea também apoiaram. Resultado:
conseguimos, do outro lado, aprisionar cem guerrilheiros, entregues ao Exército
colombiano, e houve também baixas nas FARC. Tivemos liberdade para atuar.
Fomos honrar a nossa pátria; três soldados brasileiros morreram, no serviço militar
obrigatório. Agimos com competência e capacidade de esboçar uma reação. E ali
era limite, não fronteira, mas aconteceu. As FARC queriam aumentar seu espaço
de atuação, em represália à atuação do nosso elemento dentro do nosso território
em relação a ilícitos vindos daquele lado, sua atividade econômica.
Algo parecido aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O Brasil não foi a essa
guerra simplesmente para combater. Mil e quinhentas pessoas já haviam perecido
aqui nas costas brasileiras em afundamentos de navios. Perdemos 541 soldados em
combate na Itália em defesa da pátria, em nome dos que morreram. Tem gente que
acha que fomos lá para ganhar a guerra, combater isso ou aquilo. Mas nós fomos lá
em um esforço aliado para lavar a nossa honra, pelos brasileiros que morreram aqui.
Por isso, o brasileiro tem que ter essa noção de defesa, de posicionamento, de
força expedicionária. Como lavamos a honra no rio Traíra; como reconquistamos
Corumbá 150 anos atrás. E o nosso povo sofreu. (A RFB, aliás, tinha um agente
aqui naquela época da invasão do Paraguai que foi prisioneiro em solo paraguaio
e morreu em Assunção como escravo. Era um agente do governo imperial.).
Será que estamos olhando para a nossa história? Por que estamos atuando dessa
forma atualmente? Porque a nossa história nos trouxe a esse comportamento ou a
essa metodologia e a essa organização. Atualmente, vivenciamos o problema que
nós devemos estar aptos e prontos para resolver, em todos os níveis, em todas as
agências e, também, a partir da discussão do meio acadêmico, para saber como
vamos lidar com isso.
O que eu quero com essas informações, na verdade, é estimular o debate.
Questionar sobre as Forças Armadas. Questionar sobre o pensamento doutrinário.
Somos um Estado, e temos de agir como um Estado, com a integração de todos.
Todas as agências. E nós, das Forças Armadas, permanecemos abertos a essa atuação.
Estamos fazendo isso agora, e há muito já fazemos, e vamos continuar fazendo.
A aproximação com o meio acadêmico é que vai trazer a doutrina – compreender
melhor cada órgão, de cada instituição, e depois interpretar a competência de cada
um, a sinergia para resolver questões que são de cunho regional ou local, mas têm
reflexo nacional.
Temos soldados alimentando bolivianos, paraguaios, como uma ação nos
exercícios de fronteira, em uma relação extremamente amigável, mas estamos ali
também cumprindo a nossa missão, no sereno rigor, nossa missão de soberania.
Sempre buscamos, como instituição, esse respeito aos povos, essa integração em
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um nível mais baixo – é uma ação diplomática. Falo isto para os meus soldados
em Porto Murtinho: eles estão ali, com um fuzil, olhando para a outra margem
do rio, em uma função de Estado, porém isso não significa que não vão interagir
bem com aqueles que se apresentam do outro lado, às vezes até brasileiros também,
vivendo do lado de lá.
Eu agradeço a atenção. Peço desculpas, mas a minha questão, professor
Tito, era exatamente essa. Trouxe essas ideias aqui para a consideração de todos,
e, professor, nós não inventamos o conceito de fronteira – quem inventou foi o
Estado brasileiro. Nós estamos apenas seguindo, e tentando cumprir a nossa missão.
Gostaria que o professor fizesse uma réplica, para colaborar com o debate, e para
fins de ensino, de aprendizado. Muito obrigado.
Tito de Oliveira

Obrigado, General João Denison. Acho que nós não divergimos. Sinceramente,
não divergimos. Apenas vou fazer algumas colocações.
Agora tem gente do outro lado – só que, quando não tem, trata-se somente
de uma linha. Mas eu não vou entrar nesse debate. Algumas questões eu acho
importante serem apresentadas. Primeiro, concordo plenamente com a participação
do Exército, da forma como o Exército e as demais Forças atuam na região de
fronteira. Aliás, não só na região de fronteira, como no Brasil inteiro. Acredito que
o que deve ser feito ao se realizar qualquer estudo para políticas públicas é olhar,
inclusive, o que o Exército faz.
O Exército lá não é o mesmo Exército daqui. Porque atua de forma diversa e
em cima daquilo que está adiante. Não é isso? O preparo do Exército na Amazônia
é um. O preparo para o centro é outro, completamente diferente. E isso tem de
ser pensado ao se apresentarem políticas públicas. Se o Exército faz assim, por que
os ministérios também não podem? Os ministérios agem de maneira uniforme, e
têm de olhar de forma particular para as regiões de fronteira.
Por exemplo, a fronteira brasileira sempre existiu sobre o ciclo de um trinômio:
segurança, soberania e desenvolvimento, nessa ordem. Entretanto, a segurança no
contexto literal sempre foi vista dentro da perspectiva de fronteira. A fronteira é
um elemento da segurança. A segurança é um estado. Às vezes, é um ato. Correto?
Defesa é um ato. A defesa faz parte de um processo para manter o estado de
segurança. Ou seja, a segurança nunca foi vista do ponto de vista de um estado.
Ela sempre foi vista do ponto de vista da defesa. É importante lembrar que isso
deve ser mencionado. A defesa é importante, fundamental e indiscutível, e tem
de ser cada vez melhor. No entanto, a segurança cidadã tem de estar presente, e
cada vez mais forte, na região de fronteira. A segurança cidadã não pode ser posta
como forma de substituir simplesmente algo que está errado.
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Já tive a oportunidade de escrever que na fronteira os fluxos se dão em três
níveis muito claros: os fluxos formais, legais; os fluxos ilegais, que são muitos; e os
fluxos funcionais. Isso diferencia a fronteira. Estou falando de fronteira, fronteira
mesmo, das regiões que não são fronteiriças.
Vejamos. Vá aqui em frente. Há um guri vendendo picolé; provavelmente, ele
não tem a carteira assinada. Ele foi empregado de qualquer forma. Ele não emite
nota fiscal quando vende um picolé. Posso considerar que ele está em uma situação
ilegal, sim, mas não posso considerar aquilo ilegal dentro do conjunto da sociedade.
Aquilo é uma funcionalidade. Quando se chega à fronteira, essa ilegalidade tem
que ser mais bem interpretada. Tenho discutido isso, constantemente, com alguns
órgãos, com a RFB e com o Tribunal de Contas da União (TCU). Outro exemplo:
um sujeito atravessa a rua e vai lá comprar uma televisão, paga R$ 2 mil por ela e
a utiliza em casa, para ele mesmo assistir, mas não passou pela RFB – também não
posso considerar isso uma ilegalidade. Tenho que considerar uma funcionalidade.
Bom, não vou entrar nessa instância de discussão, porque a gente pode entrar
nela mais adiante. Mas o importante é o que se observa nas pesquisas: o problema
em determinadas fronteiras é o nível de funcionalidade, tão elevado que se torna
uma ilegalidade, ou vai para o campo da ilegalidade, o que nas pesquisas nós
chamamos de funcionalidade excessiva e funcionalidade invisível. Quando se cruza
a funcionalidade com a informalidade, observa-se uma coisa muito importante:
todo excesso de formalidade e funcionalidade é prejudicial para o processo de
integração. Ou se criam fronteiras extremamente burocráticas, que não integram
absolutamente nada, ou se faz um processo de funcionalidade tão excessivo que
acabará atraindo diversas ilegalidades. Nesse caso, são as chamadas redes geográficas,
que na fronteira perpassam de um lado para o outro e se tornam muito mais
flexíveis e complicadas.
Como se resolve o problema da segurança cidadã? O que poderia evitar o
excesso de funcionalidade? A formalidade. Formalizando é que se vai restringindo as
funcionalidades. É esse lado formal que vai requerer a segurança cidadã para aquilo que
for efetivamente ilegal. Parece complicado, mas não é. Ou seja, é a formalidade
que impede a funcionalidade. Se isso não for feito, nenhum exército, nenhuma força
militar vai resolver. Ou seja, o trinômio segurança, soberania e desenvolvimento tem
de passar por um processo de mudança de postura e de conceito.
Primeiro, a segurança não pode ser vista só como defesa, mas também como
segurança cidadã, para criar um estado de segurança. A soberania sempre foi
olhada nesse contexto, como um símbolo de intocabilidade – e não sou eu quem
diz isso, é o General Meira Mattos: “Soberania para aqueles órgãos que estão na
defesa, pois estão guardados sob o símbolo da intocabilidade”. O território não
pode ser intocado; também é preciso mudar esse conceito. A segurança vai ter de
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se voltar para aqueles conceitos de Jean-Jacques Rousseau, sobre a vontade geral
etc. É necessária uma nova discussão a respeito de soberania. Atualmente, temos
mais de 60% da fronteira com base em investimentos indiretos, com participação
de investimento direto ou indireto de capital estrangeiro. Ou seja, aquele conceito
da intocabilidade foi para o espaço.
E o processo de desenvolvimento? Ora, o que tem de ser revisto é esse
trinômio de segurança, soberania e desenvolvimento. Ou seja, tem de mudar
os conceitos para que haja uma ruptura, e para que, ao romper esses conceitos,
seja possível empreender um reposicionamento. E o que significa reposicionar?
Desenvolvimento, em primeiro lugar, é o que vai trazer formalidade e atacar o
excesso de funcionalidade, e aí sim criar um ambiente de segurança – porque
as forças de segurança vão ter exatamente a dimensão do que precisa ser feito.
Atualmente elas ficam “tapando buraco”.
Se não se levar desenvolvimento para a fronteira – sintetizando tudo o que eu
quis dizer – e novas perspectivas de políticas públicas, vai ser como enxugar gelo.
Uma eterna solicitação para que se tenha cada vez mais militarização, e isso não
resolve. Por exemplo, é questionável – extremamente questionável – que as armas
do Rio de Janeiro e de São Paulo passam pela fronteira. Basta olhar as apreensões
no Brasil inteiro. Um delegado certa vez me disse que “arma passa por contêiner”.
Hoje, no Brasil, apenas 1,7% das fronteiras são vigiadas. O porto mais vigiado do
mundo é o de Roterdã, na Holanda, com 3,8% dos contêineres.
Assisti a uma palestra de uma pesquisadora na Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP), que escreveu uma tese sobre a rua 25 de Março. Segundo ela, se
for contabilizado todo produto da 25 de Março levado por mochileiros, vai ser preciso
multiplicar o número de mochileiros por mil. Os números não batem – a quantidade
de produtos da 25 de Março e a quantidade de mochileiros em ação, e todas as coisas
que eles trazem do Paraguai. Ou seja, aquele mundo de mercadorias da 25 de Março,
e de outros lugares, como da “Feira do Paraguai”, em Brasília, vem de contêineres.
Reinaldo Penner, um pesquisador do Paraguai, realizou um importante estudo
sobre o corredor Paranaguá-Assunção.9 Segundo o pesquisador, muitos contêineres
chegam vazios. A vigilância no Brasil não pode abrir os contêineres paraguaios, por
conta do tratado10 de 1958-1959, e então é feita uma verificação apenas aferindo
o peso. O que se costuma fazer para driblar a fiscalização é simplesmente entrar
9. Penner, R. Movimiento comercial y financiero de Ciudad del Este y sus perspectivas dentro del proceso de integración.
Asunción: Banco Central del Paraguay; Gerencia de Estudios Economicos; Departamento de Economia Internacional,
1998. Disponível em: <https://www.portalguarani.com/detalles_museos_otras_obras.php?id=27&id_obras=2109&id_
otras=304>. Acesso em: 2 jul. 2018.
10. Brasil. Presidência da República. Decreto no 42.918, de 30 de dezembro de 1957. Promulga o Tratado Geral de
Comércio e de Investimentos e o Convênio de Comércio Fronteiriço entre a República dos Estados Unidos do Brasil e
a República do Paraguai, firmados em 27 de outubro de 1956, em Assunção. Brasília: Casa Civil, 1957. Disponível em:
<http://bit.do/fayUr>.
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em uma garagem, tirar o lacre falsificado, retirar todos os produtos e substituir
por areia, na mesma proporção.
É preciso repensar o processo de segurança. E aí entra o Exército. As Forças
Armadas continuam fazendo o seu trabalho. Sou contra o redimensionamento da
faixa de fronteira porque o que precisa ser revisto é o olhar sobre essa faixa como
uma zona militar. Não posso considerar o que está dentro da faixa de fronteira
com as mesmas perspectivas de integração, tendo em vista os problemas daqueles
municípios sob vigilância, com o papel desses municípios exatamente na divisa.
Também não posso considerar como algo parecido com a fronteira Corumbá e
Aquidauana. Não posso. É absurdo. Corumbá tem um nível de complexidade
enorme em relação a Aquidauana.
Vamos pensar em política pública? Vamos. Então por que não se faz algo?
Por que colocar política pública diferenciada para a faixa inteira? Isso não vai
acontecer, porque é muito dinheiro a ser gasto. Agora, se a abordagem for por pontos
específicos, lembrando ou analisando com profundidade o nível de complexidade de
cada ponto, aí acredito que sim, que as políticas públicas podem ser desenvolvidas.
Enfim, creio que essas são as questões necessárias a ser discutidas daqui para a frente.
Cássio Marques (secretário de governo de Corumbá)

Professor Tito, só um exemplo claro do que você acabou de falar. Quando houve
o boom da área de mineração, minério de ferro, tivemos uma empresa de capital
eminentemente estrangeiro, que por estar na faixa de fronteira não pôde ampliar
a sua atividade. Você acha que se estivesse em Miranda essa empresa poderia fazer
o que quisesse, do ponto de vista da atividade econômica?
O empreendimento continuou aqui durante um bom tempo, e limitou-se
a fazer o possível, que era permanecer por força de seu interesse. Sustentada por
um parecer emitido pela Procuradoria-Geral da União (PGU), essa empresa
tentou ampliar sua atividade econômica na época em que o minério teve seu
preço internacional elevado – e não conseguiu. Passou quase cinco anos lutando.
Se estivesse a 150 km daqui, se a nossa reserva mineral estivesse mais para dentro
do território nacional, a empresa não teria tido qualquer tipo de dificuldade
naquele momento, podendo gerar mais empregos, receita etc. Foi um exemplo
muito claro para a cidade de Corumbá e para a região.
Tito de Oliveira

Esse processo de dimensão da faixa de fronteira, por exemplo, leva a discutir se aquilo
que o General Meira Mattos falou é verdade, que a faixa de fronteira estava ligada
exatamente ao deslocamento de tropas etc. Não sei se isso é verdade. Evidentemente
era preciso impedir, de alguma forma, a colocação de alguns objetos geográficos.
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Para quê, exatamente? Não só atores, mas também capital estrangeiro não poderia
ser utilizado. Se a intenção for redimensionar a faixa de fronteira, esses elementos
que atualmente atravancam o processo de desenvolvimento também precisam ser
redimensionados. Sou um defensor da largura da faixa de fronteira.
General João Denison

De fato houve uma apreensão muito grande no porto do Rio de Janeiro com
origem de Miami, nos Estados Unidos, mas a nossa preocupação aqui não é com o
armamento que passa, que é muito pouco. É a cocaína da Bolívia. Essa é a nossa
preocupação. O valor agregado em uma quantidade pequena, de 1 kg de cocaína,
é muito alto. Essa é a nossa preocupação. Contrabando de armamento acontece
esporadicamente, quantidades até ínfimas. Mas oito fuzis em um ano... Isto é algo
a se pensar: quantos, na realidade, acabaram passando? O que vem realmente é
pelo porto, ali na Maré, onde já estava o crime organizado.
O conceito de defesa, no entanto, é muito amplo. Quando a brigada esteve
para ser extinta, no ano passado, fui à Câmara de Corumbá, e a preocupação dos
vereadores era em “perder a segurança”. Não, segurança pública é função do Estado e
da Polícia Militar (PM), nós somos a defesa. Nossa missão aqui é diferente. Aquilo
é competência deles. Acredito que o Tenente-Coronel tenha uma pergunta a fazer.
Tenente-Coronel Silva Neto (Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa
da Polícia Militar – DEIP-PM/Mato Grosso do Sul)

Bom dia a todos! Gostaria de dizer que estou lotado em Campo Grande, mas fiz
questão de estar aqui presente hoje. Primeiro, pelo conhecimento do assunto, pois
muito me interessa a questão sobre fronteira. Segundo, porque tenho participado do
programa de mestrado da UFMS. Sou mestre em estudos fronteiriços, e aluno do
professor Tito de Oliveira, e sei da importância das informações socioeconômicas
e de desenvolvimento. Já foi muito profícua minha participação aqui nesta oficina,
mas gostaria de deixar como sugestão, aproveitando a fala do professor Tito, algumas
reflexões sobre segurança, soberania e desenvolvimento.
A segurança, sobre a qual eu gostaria de falar exatamente, não passa apenas
pelo viés militar. Atualmente, muito mais do que antes, a segurança procura se
alimentar dessas informações fornecidas por pesquisas socioeconômicas, além de
servir como base para implantação e desenvolvimento de cada uma delas. Sabemos
que, em uma região economicamente viável, se não houver garantia de segurança,
as empresas não vêm. Ao mesmo tempo, a segurança pública se alimenta dessas
informações fornecidas pelos senhores. Ela retroalimenta a pesquisa em razão dos
resultados obtidos desse contato direto com a população.
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Acredito que a presença de um representante da segurança pública com as
informações pertinentes, com informações populacionais e de desenvolvimento
populacional, tanto das cidades brasileiras como das cidades fronteiriças, contribuiria
muito para enriquecer um evento como este. Muito obrigado.
Manoel Rodrigues (vereador por Corumbá)

Professor Tito, gostaria de agradecer pela pesquisa, como uma forma de levantamento
do que estamos discutindo aqui nesta manhã. Conforme as falas foram sendo
proferidas, conseguimos levantar algumas dificuldades nessa questão de fronteira, e
algumas oportunidades. Mas eu queria dizer algo para o Daniel Frainer, representante
do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Nós, corumbaenses, não temos
representatividade legislativa estadual nem na esfera federal.
Vejo Corumbá como uma escala multimodal, como o prefeito Ruiter de
Oliveira disse logo no começo. E vejo também como a cidade da via oceânica.
Sinto falta de o governo do estado colocar em prática as ações apresentadas aqui
como planilha, detalhadas em slides. Não sei como é a relação com a prefeitura nesse
quesito, mas gostaria de colocar a Câmara dos Vereadores à disposição para fazer
parte desse projeto, até para que se possa ter um melhor relacionamento no tema
da integração e reverter recursos, e o nosso município tenha essa representatividade
estadual. Eu me coloco à disposição também, porque é importante o desenvolvimento
da nossa cidade, bem como o estudo científico da UFMS.
Jorge de Castro (secretário de segurança pública de Corumbá)

Fizemos algumas reuniões preparatórias para este evento, que julgamos de extrema
importância, inclusive conversamos para que o prefeito Ruiter de Oliveira desse uma
palestra aqui. E ele foi muito feliz. Minha fala vai ser bem próxima daquilo que o
professor Tito de Oliveira apresentou anteriormente, se me permite – a diferença
da questão da defesa e da segurança, e que esta última é mais cidadã. Gostaria de
passar isso para o MDR e para a Sudeco, representados aqui, assim como o Ipea.
A segurança pública, principalmente na área de fronteira, tem que ser discutida
com a presença do município. Corumbá, por meio de seu prefeito, criou uma
estrutura de segurança pública e defesa social. Parte da pregação, mas também
precisa chegar até a repressão, porque os problemas acontecem aqui. As soluções
têm de sair daqui, e não pretendemos que o município e a sua segurança pública
tomem o poder da Polícia Civil e da PM; queremos, sim, somar o poder da nossa
força – atualmente, o poder da Guarda Municipal (GM). Por sinal, a GM é o que
eu considero uma defesa, pois seu efetivo é maior do que o das duas polícias juntas.
Isso mostra a preocupação do município e do estado com a segurança.
São cerca de 130 homens da PM e cerca de noventa da Polícia Civil que trabalham,
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arduamente, combatendo o crime, ganhando o mesmo que se ganha no centro
ou em pequenos municípios. Estão na fronteira, sujeitos aos problemas diários
do tráfico de drogas, como o General João Denison falou. Por isso, eu só queria
colocar para o senhor que nestes encontros é preciso sair uma proposta de
que os municípios de fronteira necessitam ter o pensamento e uma estrutura
para trabalhar a segurança pública cidadã. Deve ser pelo menos uma ideia a se
pensar, porque vemos pelo aumento da criminalidade que temos de estar mais
perto da população.
Estamos mais próximos do outro município, de Puerto Quijarro e Puerto
Suárez. Estabelecemos isso e somos reconhecidos pela Bolívia. Em Santa Cruz
de la Sierra recebemos uma condecoração por nossas ações. E pensamos: “Está
vindo o Ministério de Relações Exteriores (MRE), lá de Brasília, mas não chega
aqui na ponta. Isso leva tempo”. Só queria deixar registrado aqui que o município
entende que nos encontros de fronteira os demais municípios precisam estar
presentes, sim. Além de uma secretaria de segurança pública com essa visão
cidadã, de ver quais são os problemas, precisamos de uma articulação com as
outras secretarias.
Essa é uma dificuldade que infelizmente a PM, a Polícia Civil e as próprias
Forças Armadas têm. Ela faz o seu papel e não consegue articular com o Ministério
do Desenvolvimento Social (MDS) e o Ministério da Educação (MEC). Isso é
difícil porque ainda é aquele pensamento, às vezes, da defesa, da repressão. Já o
município consegue. Eu tive uma reunião para organizar uma ação parecida com a
da Cracolândia (São Paulo), só que menor. Não adianta chegar só a PM, a Polícia
Civil e a GM em uma ponte da rua Treze, por exemplo. A Secretaria de Assistência
Social e a Secretaria de Saúde precisam estar junto, bem como os representantes
da Bolívia, porque muitos bolivianos estão dormindo embaixo daquela ponte,
assaltando e sendo assaltados. E é por isso que eu entendo ser necessário fortalecer
as instituições municipais de segurança pública na faixa de fronteira com essa visão
de segurança pública cidadã e de defesa social. Muito obrigado.
Antônio Carlos Osório (UFMS)

Minha pergunta é para o professor Tito de Oliveira. Sou um curioso do estudo de
fronteira. Você destaca, na questão das particularidades, os níveis de complexidade,
mas tais particularidades se restringem ao arco Central. Contudo, me parece que
elas podem ser extrapoladas. O que você entende como os quesitos que limitam
a extrapolação para outros arcos? Outra questão é que não há pessoas ligadas
à segurança, estudiosos do outro lado da fronteira, já que estamos falando de
integração. Parece haver muito contrassenso. E especialmente sobre os estudos
que nós estamos fazendo nas escolas, de alunos que transitam nesse movimento
pendular. Fica, assim, uma lacuna aqui nesta mesa. Obrigado.
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Rosa Moura (Ipea)

Em primeiro lugar, como Bolívar também falou, e eu gostaria de enfatizar, o
conteúdo desta mesa foi excelente. Acho que o fato de estarmos aqui discutindo com
vocês “dá verdade” ao trabalho que realizamos. E são novidades nos nossos estudos
sobre fronteira já termos alguns produtos – um vai ser divulgado hoje, e mais dois
estão praticamente prontos – e também percorrermos os três arcos. O professor
Tito de Oliveira, que já conheço de longa data, pode confirmar. Pela primeira vez,
de fato, estamos passando por essa diversidade. Então, quando falo que o conteúdo
excedeu a expectativa é porque excedeu mesmo. Temos muita coisa a levar daqui.
Trago uma preocupação não somente de ordem acadêmica, mas também
do ponto de vista da defesa, do marco regulatório e tudo mais. O professor Tito
definiu muito bem o que é a complexidade das cidades de fronteira, efetivamente
daquelas na linha de fronteira. E eu aqui colocaria o seguinte: a gente tem um lado
de cá e um lado de lá. São culturas, realidades, governos, economias e políticas
muito diferenciados. Mas, entre o lado de cá e o lado de lá, há toda a fronteira
dos países. Temos uma realidade de interação transfronteiriça que nem é o lado
de cá nem é o lado de lá. Está fora dos marcos regulatórios. A academia está
engatinhando no debate e precisamos trazer essa realidade para a nossa discussão.
É muito diversa. Mas essa realidade e essa interação transfronteiriças não veem
barreiras, não veem fronteira seca, nem água, nem muro. Deveríamos dedicar um
pouco mais de atenção a elas.
Agora, falando do movimento pendular, o vereador Manoel Rodrigues trouxe
problemas que dizem respeito a essa mobilidade cotidiana – e quantos exemplos nós
temos aqui em Corumbá. É, também, uma realidade intensa que nós conhecemos
e que não está sendo observada.
Tito de Oliveira

Concordo plenamente com o que a Rosa Moura falou, e vamos poder discutir
isso mais profundamente no trabalho de grupo. Mas a discussão a respeito da
fronteira tem que ser sobre o processo de integração. Primeiro, ampliar o processo
de interação e partir para o processo de integração. Não podemos cair no que está
colocado no mundo atualmente, que é o mundo de fechamento, extremamente
perigoso e danoso para nós, e para o conjunto geral da América Latina. Qualquer
modificação, qualquer proposta nossa tem de ir ao encontro do processo de
integração. E o processo de integração exige um processo de formalização daquilo
que hoje é funcional.
Vou dar um exemplo curto: 16% dos alunos de escola pública de Ponta Porã
são de Pedro Juan Caballero. Por que não formalizar isso? Significaria estabelecer
regras, normas, condutas, comportamentos e contrapartidas. Se eu não estipular
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nada disso não posso ter contrapartida. Essas questões são importantes, porque
o estudante não é mais “ilegal” no momento em que isso é formalizado. Não é
mais um sujeito funcional. Tem que cumprir normas preestabelecidas, e assim por
diante. E vou reduzir a polícia, que, por acaso, coloco para cuidar desse setor, de
acordo com a formalização.
Outra questão: o que eu falei aqui é uma proposta de estudo e pesquisa, e que,
evidentemente, ao estabelecê-la para o arco Norte, não creio que sejam as mesmas
métricas de 50 mil, 100 mil habitantes – o mesmo para o arco Sul. É apenas uma
afirmação a ser discutida melhor no grupo de trabalho.
Ainda na questão da integração, não podemos nos deixar levar – e quero deixar
isso muito registrado – pelo que foi falado hoje sobre Europa e Estados Unidos,
o conceito torpe de “cidades inteligentes”. Falar de “fronteiras inteligentes”, e a
própria expressão já tem uma ideia preconceituosa, significa indicar quais são as
inteligentes e que, então, todas as outras não são inteligentes. Não podemos cair
nessa argumentação.
Uma provocação para o pessoal de Corumbá: vamos parar de pedir o corredor
bioceânico? Porque o corredor existe. Há um trabalho escrito por um aluno
aqui, já publicado – está, aliás, sendo publicado agora na Bélgica –, sobre roupas
usadas que saem do porto de Iquique, no Chile, e vêm parar aqui em Corumbá.
Olha como o corredor bioceânico está funcionando. Mas a “provocação” nem é
por causa disso. A questão é que, por conta desses fechamentos, o mundo tem
instituído corredores comerciais – e, levando em conta o que era aquela vista de
quinze ou vinte anos atrás, como era a comercialização de mercadorias e como é
hoje em dia, significa que Corumbá e Uruguaiana foram eleitas, e Ciudad del Este
e Foz do Iguaçu estão sendo eleitas.
Por aqui passou o corredor São Paulo-Santa Cruz de la Sierra, que há
tempos está sendo estudado nos Estados Unidos. Tenho contato com muitos
pesquisadores de lá que trabalham esse tema, e há até uma proposta de vários países
para aproveitar economicamente esses corredores. No Brasil, são identificados
três grandes corredores: i) São Paulo-Buenos Aires-Rosário, com passagem por
Uruguaiana e em São Borja – ambas no Rio Grande do Sul –, que movimenta cerca
de US$ 15 bilhões anualmente em produtos; ii) Paranaguá-Assunção, cujo valor
é difícil de dimensionar por conta das várias mercadorias, e porque os contêineres
de venda não são contabilizados; e iii) São Paulo-Santa Cruz de la Sierra, que
movimenta algo em torno de US$ 1 bilhão anualmente.
A propósito, isso precisa ser contabilizado. E não estou computando o gás.
São 60 mil carretas por ano. Esse corredor passa aqui em frente, por Corumbá, que
aproveita muito pouco – o estado do Mato Grosso do Sul contribui pouquíssimo
para esse corredor. A imprensa já faz reportagens sobre cidades que hoje se
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prepararam com o intuito de exportar para a Bolívia e o Paraguai. “Nossa, que
coisa interessantíssima. A gente vem falando disso há tanto tempo”, eu pensei.
Poderíamos contribuir muito com essas reportagens. A reportagem a que eu assisti
destacava a quantidade de produtos que passam por Corumbá em direção à Bolívia,
e que indústrias poderiam ser criadas aqui. É possível atrair para Corumbá, por
exemplo, uma quantidade pequena de indústrias produtoras de detergente, porque
há uma quantidade enorme desse produto que passa por aqui em direção a Santa
Cruz de la Sierra. Basta buscar os dados na RFB.
Quando a gente fala de corredor bioceânico, vamos pensar no que está sendo
abordado hoje. Nesse momento, o setor de turismo de Corumbá pode se aproveitar
disso? Já se aproveita, porque os hotéis aqui próximos estão todos cheios. Poderia
aproveitar melhor? Poderia. Passam por aqui, semanalmente, cerca de dezoito
carretas da Companhia Industrial de Conservas Alimentícias (Cica). Não quero
atrair essa empresa, mas posso ter um projeto turístico para os 6 mil funcionários
da Cica, para que venham para cá nas suas férias. Não posso ter um projeto desse
tipo? Ou será que a Cica não tem interesse em Corumbá? Se toda semana passam
dezoito carretas dessa empresa, ela tem interesse. Posso propor um projeto para
que esses funcionários venham e sejam tratados de forma diferenciada nos hotéis;
tenham alguns descontos nos restaurantes; posso aumentar ou triplicar o número
de turistas em Corumbá – e assim por diante.
Mas vamos falar sobre isso na parte da tarde. Obrigado.
Sérgio de Souza (Sudeco/MDR)

Uma das principais ações do MDR, que levamos adiante mesmo com um quadro de
muita restrição, não está somente voltada à questão da segurança pública, mas também
ao fortalecimento do município. E deveríamos ter uma atuação mais específica em
torno disso. O município, a partir da Constituição Federal de 1988, apesar de ter
se tornado um ente da Federação, recebeu uma série de funções, mas não lhe foram
destinadas condições financeiras ou orçamentárias para tal. Os municípios acabam
sempre vivendo a proximidade dos problemas. Trabalhamos no MDR, mas creio que
seja assim também com o MDS, o MEC e o Ministério da Saúde (MS).
Diariamente, um prefeito, um representante de alguma das prefeituras, chega até
nós, muitas vezes desesperado, porque enfrenta problemas. Muitos dos recursos são
descentralizados de Brasília a partir de emendas orçamentárias, em geral represadas
no início do ano, e ainda temos de batalhar justamente para que sejam liberados.
Entendo que a questão da segurança pública na fronteira, como está posta – e esta
mesa permite ver isso –, é muito diversa. A segurança talvez seja um dos principais
temas, talvez o principal, de tudo o que o professor Tito de Oliveira falou, como
a própria origem da ideia de fronteira como encontro de povos diferentes, com a
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presença do outro, e o que a torna apenas uma linha ou limite, mas principalmente
porque a linha do território tem um valor diferenciado. Tenho a impressão de que é
necessário fortalecer o município, e esta pesquisa talvez demonstre isso.
Temos um pouco dessa perspectiva de que a faixa de fronteira é muito
grande. Em um dos mapas, mostrei, por exemplo, os estados de Roraima e do
Amapá praticamente inteiros dentro dessa faixa de fronteira. É difícil definir uma
atuação específica quando se tem um estado inteiro nessa faixa, diferentemente
do que ocorre em outros estados, em que há muitas vezes pequenos municípios,
como é o caso da fronteira no arco Sul. A ocupação, nessas localidades, é mais
densa e fragmentada, por assim dizer. Por isso, é fundamental fortalecer o ente
municipal no processo, e é aí que a questão da segurança pública também entra.
Infelizmente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) não pôde estar
presente. Ontem, houve uma entrevista com vice-cônsul do Brasil em Puerto
Quijarro, mas acho que seria importante que o MRE também estivesse aqui. E me
parece, também, uma questão que é terrível, e ontem a gente viu isso na fronteira,
que é a cidadania transfronteiriça.
Milton Santos – e gosto muito de mencioná-lo quando lembro que sou servidor
público –, em um dos seus livros, fala do espaço do cidadão. Por exemplo: moro em
Brasília, e um morador do nordeste goiano, a 300 km de mim, acaba sendo, do ponto de
vista prático, menos cidadão que eu. Porque, se eu adoecer, tenho um hospital a 10 km
de casa, mas esse cidadão precisa percorrer 300 km para ser atendido – e talvez nem
consiga, porque geograficamente ele é considerado “meio-cidadão”. Ele está afastado da
cidadania que o atende. Outro exemplo: para poder cruzar a fronteira, nos dois sentidos,
as crianças precisam descer de um ônibus, atravessar o controle fronteiriço, e tomar
outro ônibus. Vimos ontem que as pessoas estão até começando a morar próximas ao
posto de fronteira, para facilitar. Não dá para morar muito afastado – o custo vai ser
maior. São cidadãos que enfrentam dificuldades, e para mim, que moro lá em Brasília,
essas coisas são inimagináveis. (Se o MJSP estivesse aqui presente seria uma questão a ser
debatida.). E como transformar esse fluxo que já existe, que está no território? As pessoas
não têm nada a ver com os problemas de defesa e de segurança que estamos discutindo, e
só querem, no caso dos bolivianos, ter acesso a hospital e educação de melhor qualidade.
Pelo art. 5o da nossa Constituição eles têm direito a usufruir dessa estrutura.
Por isso é importante uma maior interlocução com o MJSP, que trata desse
tema. Tivemos contato com o MRE ontem, mas em uma perspectiva de onde há
servidores pensando esses temas também. A questão da segurança está aí, além do
fortalecimento dos municípios em torno da oferta de serviços, em especial nesses
municípios. O IBGE também fala de arranjos populacionais fronteiriços, se não
me engano. Há demandas específicas desses municípios, que têm esse tipo de
arranjo populacional, como as de educação e saúde – os gestores da prefeitura e
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os vereadores sabem disso. Um recurso que talvez seja igual ao de qualquer outro
município talvez não dê o mesmo resultado.
Foi fundamental o que o General João Denison falou sobre a questão das
ações. Ninguém aqui, acredito, é contrário, de forma alguma, à atuação do MD e
das Forças Armadas. Mas talvez essa versão proposta pelo professor Tito de Oliveira,
de que nós tivéssemos, por exemplo, uma perspectiva de maior desenvolvimento
aqui na fronteira, também seja fundamental. Tenho certeza que nas suas atuações
vocês eventualmente encontram cidadãos cooptados para trabalhar em atividades
ilegais – e é provável que se essas pessoas tivessem um emprego, inseridas em um
circuito produtivo, não praticariam tais atividades.
A questão do desenvolvimento é essencial, bem no espírito da Política Nacional
de Desenvolvimento Regional (PNDR), que, infelizmente, a gente vem tendo
dificuldades para implementar. Continuamos a levantar a bandeira, no entanto, e
esta pesquisa, de certa maneira, responde a isso. É a ideia de tentar encarar a fronteira
como uma área de desenvolvimento, em que se mantêm, obviamente, a soberania
e a segurança. E que o desenvolvimento, que é uma perspectiva minoritária de
fronteira, vá paulatinamente ganhando força para, de fato, estar em equilíbrio com
as outras perspectivas, o norte da atuação do Estado brasileiro.
Bolívar Pêgo

Gostaria de fazer um comentário sobre as participações do MJSP e do MRE.
Ambos se fizeram presentes na nossa primeira oficina, em Brasília, e foram
convidados para esta oficina. Acordamos que os pontos aqui apresentados e
discutidos serão levados aos dois órgãos. Estamos também tentando trazer o MDS
para a discussão, principalmente por causa das cidades gêmeas. Para nós, não há
dúvida com relação a isso. Estamos investindo em uma aproximação para que
se possa, de alguma forma, ou ter alguém presente, ou ter o mesmo formato de
diálogo que teremos com o MJSP e o MRE, com relação à pesquisa.
Daniel Frainer (SEMAGRO/Mato Grosso do Sul)

Sobre a questão da segurança, já se previa um aumento do efetivo, principalmente
com relação à área de fronteira. Isso foi pactuado com os atores de segurança do
estado há mais de três anos. Só que se verificou a existência de dois problemas:
i) não há orçamento para as 1,3 mil contratações necessárias; e ii) o chamado
“adicional de fim de mundo” – o militar fica um tempo aqui e depois espera uma
redistribuição para outro lugar. Em geral, nesses pontos mais distantes, ainda mais na
área de fronteira, está o pessoal apto a ir para outra região. Esse segundo problema,
de conseguir suprir toda a necessidade que se tem com as regiões distantes aqui no
estado, é interno – da instituição e do governo como um todo.
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Em relação ao Profron, lançado em novembro de 2015, acho que no
primeiro ano foi o fechamento. Em um evento específico chamado “Rotas do
Desenvolvimento”, houve a assinatura de um acordo entre o nosso secretário e o
governador na tentativa de fazer um estudo junto a Sudeco e ao MDR. As ações
prioritariamente estão voltadas para os três municípios-polo do estado: Corumbá,
Ponta Porã e Dourados, as três bordas dessa região. Provavelmente, a primeira
ação tomada depois disso será relativa ao turismo. Vamos ver como viabilizar o
recurso da Sudeco, mas principalmente reestruturar o núcleo, com a participação
de entes, no caso governadores e prefeituras, e outras instituições, como a UFMS.
Então, teremos essa representatividade. O governo não sabe as reais demandas dos
municípios, e só o próprio município pode delinear suas prioridades.
Artista popular (não se identificou)

Boa tarde! Trabalho com teatro, com artesanato e artes plásticas. E a gente tem
um movimento cultural chamado Palco Artístico Latino-Americano. Fazemos um
trabalho social e de vez em quando tratamos do lado de lá da fronteira.
Temos um projeto social juntamente com a alcadía de Puerto Suárez. E qual
foi o foco lá da arte? Drogas e prostituição de jovens. E nós mostramos para a
comunidade os problemas que a droga está trazendo para os jovens e para as famílias.
Gostei muito da apresentação do General João Denison: segurança e defesa. Quando
a gente está fazendo alguma coisa em benefício da comunidade e do cidadão, dos
jovens que estão morando aqui na fronteira, dando essas informações sobre o que
a droga faz, primordial para os jovens, estamos contribuindo.
A gente, então, tem que entrar também no trabalho social de mapear isso aí.
Se tem essa comunicação, pelo menos podemos reduzir um pouco o envolvimento
de jovens com o tráfico. Com informação, o jovem tem como escolher o que é
certo ou errado. Muito obrigado.
Bolívar Pêgo

Após um debate rico, trazendo pontos importantes a respeito da fronteira do arco
Central, vamos caminhando para o encerramento dos trabalhos desta manhã.
Quero agradecer aos nossos palestrantes, Sérgio de Souza (Sudeco/MDR), General
João Denison (Exército), Capitão de Mar e Guerra Luciano Vidal (Marinha),
professor Tito de Oliveira (UFMS) e Daniel Frainer (SEMAGRO/MS). Agradeço,
também, aos que participaram dos debates, trazendo questões relevantes, às
autoridades presentes e ao Contra-Almirante Luiz Octávio Barros Coutinho
(Comandante do 6o Distrito Naval) por prestigiar a nossa oficina. Contamos com
vocês na parte da tarde nos trabalhos de grupo. Muito obrigado.
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CAPÍTULO 6

A FRONTEIRA, O DESENVOLVIMENTO LOCAL E AS RELAÇÕES
TRANSFRONTEIRIÇAS DO ARCO CENTRAL

Mesa de palestrantes do painel 2, na manhã do dia 29 de junho de 2017, em Corumbá. Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Bolívar Pêgo (moderador)1

Bom dia a todos! Obrigado pela presença. Ontem tivemos um dia muito produtivo.
Como podem ver na programação, hoje nós temos o que consideramos uma
fala mais regional, mais local, diferente da que tivemos ontem, que foram palestras
mais nacionais, mais gerais. Eu gostaria de chamar para compor a mesa, por
gentileza, o senhor Armando Pacheco Gutierrez, cônsul da Bolívia em Corumbá;
1. Coordenador-geral de pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea;
e coordenador da pesquisa Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política pública.
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o secretário municipal de governo, Cássio Marques; o padre Marco Antônio, da
Pastoral do Imigrante; e Sérgio de Souza, representante da Superintendência do
Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e do Ministério do Desenvolvimento
Regional (MDR). Nós convidamos, também, o cônsul do Paraguai em Porto
Murtinho, mas, por compromissos de última hora, ele não vai poder comparecer.
Quero cumprimentar os colegas da mesa e agradecer a todos por esta importante
contribuição técnica para o nosso evento.
Então, daremos início às apresentações. O formato da nossa manhã é muito
parecido com o de ontem: cada convidado terá trinta minutos. Ao término,
abriremos a palavra a todos para que a gente possa, se possível, ter um debate tão
bom como o que tivemos ontem. Tenho certeza que as palestras de hoje estarão
no mesmo nível. Vamos iniciar com o secretário Cássio Marques.

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Cássio Marques2

Bom dia a todos! Quero agradecer ao Ipea e ao MDR por escolherem Corumbá
para a realização desta oficina. Não preparamos apresentação de slides, e eu gostaria
de ter o José Antônio aqui para me auxiliar, pela experiência que ele tem não só
como partícipe da administração na primeira gestão do prefeito Ruiter de Oliveira,
mas também, nos últimos oito anos, como prefeito na cidade de Ladário. De uma
maneira ou de outra, ele também conviveu com toda essa situação do relacionamento
dessas cidades brasileiras, com as cidades vizinhas de Puerto Quijarro e Puerto Suárez.
2. Secretário de governo de Corumbá.

Livro_FronteirasdoBrasil_Vol 4_COMPLETO_OK.indb 98

27/12/2019 10:40:47

A Fronteira, o Desenvolvimento Local e as Relações Transfronteiriças do Arco Central

| 99

Gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa e de me ater ao
pronunciamento realizado pelo prefeito, ontem, no qual ele abordou tópicos que
são objeto de nosso encontro aqui. Primeiramente, quero lembrar que houve
uma grande preocupação do prefeito Ruiter, nas suas duas administrações, em
estabelecer sempre essa aproximação, em um primeiro momento, institucional,
entre o governo municipal e o governo das cidades da Bolívia; e, também, em
aprofundar o relacionamento do polo Corumbá, como também fez o José Antônio
na época em que foi prefeito de Ladário, com essas cidades dos países vizinhos,
que há muito tempo se relacionam.
De uma certa maneira, ocorrem relações pessoais, sociais e, também,
econômicas. Eu dizia ontem que tenho um amigo engenheiro que trabalha no Brasil
há muito tempo. A mãe, boliviana de Roboré, veio morar em Corumbá e casou-se
aqui. Ele nasceu e estudou em Corumbá, e hoje é engenheiro e vive na cidade com
toda a tranquilidade. Não houve nenhum tipo de problema na construção dessa
família. Então, essas situações do relacionamento da população corumbaense e
ladarense com a população transfronteiriça, ou nossos irmãos bolivianos, sempre
ocorreram de uma maneira natural.
O que se percebeu ao longo do tempo foi que o Brasil, de uma maneira ou
de outra, e a região norte do estado tiveram um crescimento, do ponto de vista
econômico, um pouco mais elevado do que o que ocorreu nessas cidades vizinhas,
da Bolívia. Isso provocou, ao longo do tempo, uma certa defasagem entre serviços
que porventura são oferecidos aqui, no nosso município, e serviços que a população
da Bolívia pode usufruir – serviços públicos, principalmente, além de questões do
emprego, trabalho e renda. Esse tem sido, ao longo do tempo, o cenário que foi se
construindo: o Brasil com seu ritmo de desenvolvimento e a Bolívia também com o
seu, e as populações dos dois países convivendo com esse tipo de defasagem.
Ontem também conversávamos sobre como se dá a questão da faixa de
fronteira, da região de fronteira, e a preocupação que sempre houve, ao longo dos
anos, com a segurança. Como se dá a segurança e a soberania sobre o território
nacional? A preocupação foi em torno disso. Nós conversávamos que a ocupação
do espaço sempre foi a primeira iniciativa para garantir a soberania sobre determinado
espaço físico. Então, ela sempre foi fomentada, incentivada para garantir a ocupação
do território e, naturalmente, as obras.
As fronteiras sempre foram os locais mais distantes do Brasil, da ocupação
litorânea. O professor Tito de Oliveira citava ontem: a ocupação litorânea foi a
primeira, com a chegada dos colonizadores, e então se deu aquela ocupação mais
intensa do litoral, e as bordas oeste, norte, sul, que são locais distantes, e por
características específicas, construíram, há muito tempo, cidades como Corumbá,
desde 1730. E outras cidades mais ao centro do Brasil ou mais próximas daqui,
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que, em setenta anos, têm um nível de desenvolvimento econômico superior ao que
se tem aqui, por exemplo. Ao longo desse tempo, em Corumbá, em um primeiro
momento, desenvolveu-se uma atividade econômica ligada à agropecuária.
Inicialmente, como entreposto comercial à entrada de mercadorias que
atendiam ao interior do então estado do Mato Grosso, por aqui passavam produtos
que iam para Cuiabá, via rio Paraguai. Nós estamos em uma área que foi o primeiro
local do desenvolvimento urbano do município, uma região portuária onde até
hoje se encontram essas edificações. Então, esse entreposto comercial abastecia o
interior do estado do Mato Grosso. Com a chegada da ferrovia, abriu-se o acesso
pela outra vertente do estado, e o declínio comercial da região se deu em função de
o local deixar de ser o entreposto comercial, pois já não tinha mais a importância
de outra época.
Então, Corumbá e Ladário começam a experimentar um declínio econômico.
A movimentação aqui se torna uma atividade econômica de menor intensidade.
Com o declínio da atividade do garimpo do norte, da atividade extrativa do norte,
houve uma migração do norte para cá, de Cuiabá para cá, com a ocupação das
terras do Pantanal, e assim a atividade pecuária começou a se desenvolver aqui
na região. Começaram as grandes fazendas, com a atividade econômica girando
em torno da pecuária, que também teve uma fase, vamos dizer assim, de falta de
esplendor. Trouxe riqueza? Trouxe. Trouxe recursos à região, mas atendia também
a um número de pessoas muito restrito, com baixa geração de emprego.
Havia grandes e muitos outros pequenos proprietários, que subsistiam da
atividade econômica da pecuária. Na década de 1970, grande parte desses pequenos
proprietários, principalmente na região do Paiaguás, começou a sofrer um ciclo
de cheia muito forte, e também problemas ambientais decorrentes do processo de
assoreamento do rio Taquari. Começou a ser inundada uma grande faixa de terra
do rio Paraguai, e houve uma migração muito forte das pessoas que moravam no
campo para a cidade.
Se nós observarmos o gráfico da distribuição demográfica em Corumbá ao
longo do tempo, vê-se que, até a década de 1970, havia 40%, 45% da população no
campo, e 55%, 60% nas áreas urbanas. De lá para cá, essa distribuição se inverteu
drasticamente. Então, Corumbá, com uma população de cerca de 70 mil habitantes,
tinha 60% na área urbana. Atualmente, Corumbá tem 85% – e Ladário, também,
consequentemente – de 110 mil habitantes na área urbana. Então, houve a chegada
de pessoas que tinham qualificação profissional, habilidade, competência para uma
determinada atividade, em um município onde não havia uma oferta de emprego
para a qualificação que essas pessoas tinham.
Houve uma grande concentração dessa população na periferia, já demandando –
não que já não demandasse antes – também uma gama de serviços na área de
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infraestrutura, saúde e educação. Então, houve uma pressão muito grande sobre o
governo municipal para suprir toda a demanda desses serviços a essa população que
estava chegando aqui. Daí, nós começamos a ter uma necessidade muito maior de
crescimento da capacidade da administração municipal em suprir essas carências.
Na área econômica, a agropecuária continuou naquele sistema tradicional, a despeito
de novas tecnologias que sempre acrescentam algo para aumentar a produtividade.
O Pantanal tem uma característica própria, e o incremento de produtividade na
região é diferente do de uma área de planalto. Na pecuária, por exemplo, não tem
confinamento. Algumas são as oportunidades de acesso para aplicar tecnologia,
visando aumentar a produtividade e obter ganho econômico elevado.
Um pouco antes da década de 1970, começou outra atividade econômica
muito importante no município: a mineração. Chegaram, então, algumas empresas.
Já havia uma atividade que era iniciativa do governo do então estado do Mato
Grosso, e uma parcela da sociedade e também a companhia Vale tinham uma
porcentagem nessa empresa. Ela explorava manganês e minério de ferro em grande
quantidade para uma região que não tinha nada. Essa atividade foi se expandindo,
no caso do minério de ferro, principalmente devido ao crescimento das economias
chinesa e japonesa.
O Brasil contribuiu muito para essa oferta. Com o minério de ferro valorizado,
começam a ser atraídas para a região outras empresas interessadas em sua exploração.
E aqui, ainda hoje, se pegarmos os últimos dados do então Departamento Nacional
de Produção Mineral (DNPM),3 o município tem uma reserva de ferro e manganês
muito grande e com características de qualidade físico-químicas muito importantes,
também, de uma raridade, vamos dizer assim, de se encontrar no Brasil.
No estado do Pará tem algo semelhante, mas, por exemplo, no estado de
Minas Gerais já não há esse minério que temos em Corumbá, apesar de ser
atualmente o principal estado produtor do minério de ferro, em volume. Se formos
analisar, a qualidade do minério de ferro do quadrilátero ferrífero mineiro é muito
inferior à do minério de ferro que se encontra aqui. Muito bem, veio a atividade
econômica ligada à mineração. Ela se expandiu, empregou muita mão de obra, e,
atualmente – o José Antônio participa dessa reunião –, o município tem a Secretaria
de Indústria e Comércio.
Com a queda do preço do minério de ferro no mercado internacional, a
atividade mineradora, nos últimos anos, sofreu um decréscimo significativo,
passando de cerca de 6 milhões de toneladas de minério de ferro por ano para
3. Criado em 1934, era uma autarquia federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). Em 26 de dezembro
de 2017, foi criada a Agência Nacional de Mineração (ANM), por meio da Lei no 13.575, que assumiu as suas atribuições
institucionais e técnicas.
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aproximadamente 2,5 milhões de toneladas, uma queda de 58,3% da produção.
Com isso, as empresas estão preocupadas em levar essa situação a quem de direito, ao
município, ao governo do estado, principalmente a companhia Vale, e em organizar
um seminário que traga informações para outros que possam contribuir, visando
implementar políticas específicas para a mineração e verificar se essa atividade pode
se fortalecer novamente.
A Secretaria de Indústria e Comércio fez um estudo, baseado em um
determinado índice econômico, que pegou toda a atividade econômica de Corumbá e
traçou a importância de cada uma, o recurso, a questão da empregabilidade,
mostrando qual é atualmente o setor mais importante no município no que se
refere ao benefício a toda a população. A mineração se destaca, mais que o turismo,
mais que a agropecuária.
Então, aqui em Corumbá, em nossa análise, o setor econômico da região que
mais impacta positiva e negativamente, em função de sua atividade, é o setor da
mineração. Andando um pouco na história da atividade econômica e da região,
tem-se, a partir de 1999, o acordo de compra de gás natural da Bolívia pelo governo
brasileiro, em função da crise de geração de energia elétrica em 2001 e 2002, que
intensificou a necessidade dessa importação.
Com essa crise, o país se viu em uma situação de baixo crescimento econômico
e com uma incapacidade de fornecimento de energia elétrica por meio da geração
hidrelétrica. Então, houve o programa termoelétrico brasileiro, com grande incentivo
à implantação de geração térmica no país, visando suprir a queda da oferta da
geração hídrica, base do sistema brasileiro. As usinas hidroelétricas (UHEs) levam
de cinco a dez anos para serem implantadas (projeto, construção e operação),
enquanto as termoelétricas entram em operação no prazo aproximado de três anos.
Essas usinas são baseadas em um conjunto de motor gerador e combustível.
Faz-se a queima do gás em uma turbina aeroderivada (como uma turbina de avião)
e, a partir daí, começa-se a produzir energia elétrica. A velocidade que se consegue
para gerar energia elétrica nesse processo é muito superior à do método que é
tradicionalmente usado na hidroeletricidade. Então, houve esse acordo, porque
nós não tínhamos capacidade de exploração nem cultura de trabalho com gás.
Este, para se ter uma ideia, no processo exploratório do petróleo, até a década de
1990, era queimado. Havia aquelas chamas nas plataformas, com o gás natural,
porque é um problema tratar o gás, fazer a sucção do gás, armazenar, dado que
não havia consumo.
Não tinha consumo para gás natural. E agora? Nós não temos infraestrutura,
não temos gasoduto, basicamente nossa produção de petróleo se concentrava na
plataforma oceânica, e não tinha como construir gasodutos nos oceanos. E aí estava
a Bolívia, com uma oferta de gás natural, pois ela é tradicionalmente produtora
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desse insumo, e havia uma relação internacional com a Bolívia já muito próxima
desde aquela época. Então, foi feito um acordo de desenvolvimento entre os dois
países, baseado na compra de um volume bastante significativo de gás natural, e
aí construíram o gasoduto.
Desde 1999, o Brasil, por meio da Petrobras, tem um contrato de compra e
venda de gás que se encerra em 2019, no qual se prevê uma capacidade de transporte
de até 30 milhões m3/dia de gás natural. Essa é a capacidade nominal do gasoduto.
Entretanto, ao longo desse tempo, o que aconteceu com a economia do Mato
Grosso do Sul e com Corumbá e Ladário, mais especificamente? Quando há essa
importação do gás natural, isso impacta positivamente a arrecadação do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Quando o gás entra no Brasil, a arrecadação é feita em Corumbá. O que
isso implica para a região? Implica que ele entra na cota-parte do município do
ICMS distribuído. Quanto mais ICMS arrecadado em uma localidade, a cota, a
porcentagem da parte do ICMS, é maior. Se não tivéssemos gás natural, a nossa
cota-parte seria 4% do total do estado. Com o gás natural, ela foi aumentando,
chegando a 9% do imposto arrecadado. Para o município, com a receita própria
proveniente desse ICMS, que atualmente ainda é uma das maiores fontes de
recursos, se não a maior, houve um incremento substancial de 1999 para cá, em
relação à nossa capacidade de receita própria.
Além disso, tinha-se a atividade econômica da mineração, que é eminentemente
exportadora. Em que isso contribui? Há uma contribuição para o fomento à extração
mineral, chamada Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
(CFEM),4 na qual 65% da arrecadação é revertida para os municípios onde existem
as jazidas. Assim, Corumbá também começou a ter um incremento de receitas em
função do aumento da produção do minério de ferro.
Quando José Antônio já era prefeito, houve um estudo entre os dois
municípios, no qual foram definidas as jazidas de minérios, porque Ladário não
tinha essa fonte de receita, nesse volume. Nele, foi definido o que era área de
Ladário e o que era área de Corumbá, e, a partir daí, uma parte dessa contribuição
de fomento mineral passou a ser creditada ao município de Ladário, que começou
a fazer jus a essa receita. Desse modo, como Corumbá, por meio do ICMS e do
incremento da CFEM, Ladário começou a ter a capacidade de arcar com alguns
serviços complementares àqueles que já tinha capacidade de ofertar.

4. Estabelecida pela Constituição Federal de 1988 (art. 20, § 1o) para compensar estados, Distrito Federal, municípios
e órgãos da administração da União, como contrapartida pela utilização econômica dos recursos minerais em seus
respectivos territórios.
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Houve, ao longo desse período, um incremento na oferta de serviços públicos e
até na própria estrutura da prefeitura, visando aumentar o atendimento de algumas
demandas, com novas escolas, creches, postos de saúde etc. Atualmente, Corumbá
está chegando a 100% de cobertura em atendimento na área de saúde da família.
Algumas equipes ainda não estão completas, mas em termos de unidades para atender
à população, de unidades de saúde da família, todas as regiões estão praticamente
cobertas. Houve um incremento, também, na quantidade e na qualidade dos
serviços oferecidos em função do aumento da capacidade do município em fazer
frente a essas situações.
Voltando ao contexto micro e macroeconômico de nossa região, essa oferta
de emprego e de serviços públicos cria uma situação boa, pois o município pode
arcar com certas atribuições. Então, o que se observa, atualmente, e por isso a
preocupação, é que todo esse cenário econômico começa a passar por uma crise
econômica crescente: a “montanha-russa” está em um ponto que o carrinho está
apontando para baixo. Nós temos problemas a serem enfrentados, principalmente
nesses dois aspectos que foram as principais alavancas da economia do município.
Nós temos uma crise de demanda de minério de ferro no mercado internacional,
que chegou a cerca de US$ 110 a tonelada, e atualmente está em US$ 48 a tonelada,
uma queda de 56,3% no preço. A China, por exemplo, também tinha uma taxa
de crescimento muito alta, voltou a ter uma taxa de crescimento razoável, mesmo
assim não se tem perspectiva de que volte a esse patamar. O mercado trabalha com
um cenário entre US$ 70 a US$ 75 a tonelada, e esse valor seria ótimo diante da
situação em que estamos atualmente. Atingir esse ponto do preço envolve outras
coisas parecidas, como novas jazidas descobertas, novos empreendimentos iniciados,
novos planos, aqui mesmo no Brasil, e, além disso, o mercado internacional está
um pouco mais competitivo.
Então, apesar de nossas jazidas serem muito ricas e com grandes reservas,
temos problemas a serem resolvidos. Uma das coisas mais sérias do ponto de vista
da mineração é a via de escoamento. Há um meio ferroviário que, pelo processo de
concessão, foi retomado entre a década de 1990 e os anos 2000, e é praticamente
inoperante na nossa região. Muito pouca carga, passageiros não existem... Há uma
malha de Corumbá (Mato Grosso do Sul) até Bauru (São Paulo) e, de lá, ramificando
para outras regiões, e o volume de carga proporcional à extensão da rede é irrisório.
Atualmente, há concentração nessa região: tem uma movimentação da estação
ferroviária Antônio Maria Coelho até o porto Gregório Curvo (ambos em Corumbá)
e alguma coisa até o porto de Ladário, também. Isso, para carga, é insignificante.
Por exemplo, se uma mineradora faz uma pesquisa de mercado e consegue
colocar o seu produto no mercado interno, não tem como transportar.
É completamente inviável. Tinha, há algum tempo, o minério de ferro transportado
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a R$ 45 a tonelada, por ferrovia, e por rodovia, a R$ 160 por tonelada. O próprio
minério de ferro custa R$ 65 a tonelada. Então, esquece essa questão do transporte
rodoviário para suprir o mercado interno.
Existe uma planta siderúrgica pequena em Aquidauana, no Mato Grosso do
Sul, e não tem como transportar a produção se não for por carreta. Tinha uma
usina de ferro-gusa, que não tem mais, fechou. Atualmente, a única possibilidade
de transportar uma quantidade de minério de ferro é pela hidrovia. E Corumbá
tem que reconhecer, pois ainda existe a Siderúrgica Argentina (Siderar), que tem
um volume razoável de produção e que ainda consome o que é produzido aqui,
pois não há para ela um local mais adequado para transportar que a região de
Corumbá. Assim, o setor da mineração do nosso município vive atualmente
com 95% de seu mercado consumidor concentrado na Argentina. Ao mercado
internacional, a gente exporta algo como 30 mil toneladas em cinco meses, o que
é uma quantidade muito baixa quando se trata de mineração. Em suma, o cenário
econômico do lado da mineração é muito preocupante.
Na área de gás natural, o contrato se encerra em 2019. Há um estudo de uma
entidade ligada ao Ministério de Minas e Energia que recomenda que a Petrobras
não renove o contrato com a quantidade acima de 16 milhões de m3/dia, quer
dizer, 30 milhões de m3/dia, jamais. Porque está no contrato que, consumindo ou
não, paga-se o valor referente ao teto de importação. Além disso, por um lado, tem
uma ameaça que é a capacidade de arrecadação do ICMS para Corumbá. Por outro
lado, o estado tem uma capacidade de transporte que está obsoleta. Há capacidade
da Petrobras para poder comprar esse gás, se houver o novo acordo com a Bolívia,
mas não tem a possibilidade de Corumbá, por exemplo, consumir dentro do estado
ou para algum outro consumidor independente. E era assim, nada podia sair do
contrato da Petrobras com a Bolívia, era um contrato exclusivo. Tem cliente que
quer fazer uma compra independente e não consegue.
Assim, Corumbá vive atualmente esse enorme desafio. Acerca da questão
econômica do município, a capacidade financeira é diretamente proporcional à
capacidade de atender às demandas, particularmente nas questões mais relevantes,
que são as sociais. E essa capacidade, ainda mais limitada por conta das políticas
públicas da fronteira, não é significativa para atender às características da região,
o que torna o cenário mais preocupante, ainda sinaliza um retrocesso.
Portanto, a grande preocupação é que, se nós temos uma dificuldade hoje,
o cenário é ainda mais preocupante, porque sinaliza uma capacidade menor de
resolver nossos problemas, atender as nossas necessidades, especialmente no que
é mais importante: as demandas daqueles que mais precisam. O padre Marco
Antônio, ontem, debatendo as questões econômicas, disse: “Vou falar das pessoas”.
Mas uma coisa, na verdade, leva a outra.

Livro_FronteirasdoBrasil_Vol 4_COMPLETO_OK.indb 105

27/12/2019 10:40:47

106 |

Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Central

Finalizando, eu quis falar um pouco sobre essas dificuldades, pois, mais do
que nunca, estamos preocupados com as políticas do governo federal em relação
à região da fronteira, porque se nós tivemos ao longo de algum tempo uma certa
capacidade de atendimento, o cenário que se aproxima é de inflexão dessa curva,
de diminuição dessa capacidade de atendimento. Se a situação é preocupante,
olhando esse aspecto econômico, estamos indo para uma situação que é pior ainda.
A gente sabe que para os dois municípios daqui, e estendendo a preocupação
para a Bolívia, a situação piora se não houver alternativas econômicas, de políticas
públicas, de fomento a um novo modelo de desenvolvimento, criando oportunidades
para nosso potencial, em relação à verticalização da cadeia produtiva do minério
de ferro, de agregação de valor à cadeia produtiva do gás natural. Já foi muito
discutido o polo químico siderúrgico. As discussões sobre grandes projetos para a
região já foram várias vezes abordadas, mas de concreto mesmo, nada.
A mensagem que trago aqui, e o prefeito ontem deixou bem claro isso em
sua apresentação, é exatamente a preocupação latente, tanto da população daqui
quanto da do país vizinho, de que se atualmente temos uma situação um pouco
longe do que se considera ideal, o cenário que se desenha é mais preocupante ainda.
Daí a necessidade de discutir e criar alternativas para que a gente aumente, ou no
mínimo mantenha, as condições que temos no momento.
Essa é a preocupação da administração municipal que deixo evidente.
Juntamente com nossa comunidade, assim como a de Ladário, deixamos registrada
aqui essa necessidade de uma reflexão maior sobre os casos dessa população da faixa
de fronteira, ou, mais especificamente, da região de fronteira, que é mais atingida
por essa demanda sempre crescente de serviços. Portanto, deixo aqui uma grande
preocupação nossa em relação a essa situação.
Muito obrigado!
Bolívar Pêgo (moderador)

Muito obrigado, secretário, pela excelente exposição. Passo a palavra ao cônsul da
Bolívia em Corumbá, Armando Gutierrez.
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CAPÍTULO 7

A FRONTEIRA E AS RELAÇÕES TRANSFRONTEIRIÇAS COM A
BOLÍVIA NO ARCO CENTRAL
Armando Pacheco Gutierrez1

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea.

Buen día a toda la audiencia, a todos los presentes. Gracias por la invitación, señor
Bolívar. El objetivo de esta plática es sobre la frontera de Brasil como un área de
integración. Primero, mis disculpas por mi forma de hablar, pero hice la presentación
en buen portugués. Nuestro objetivo principal es el relacionamiento de nuestra
frontera entre Brasil y Bolivia. Eses Estados, obviamente, tienen una gran amistad
y una vida en harmonía en esa frontera de manera excelente.
No tenemos problemas con este hermano país, Brasil. Sin embargo, tenemos
algunos problemas con algún otro país en occidente [mostra imagem com fotos
de nove bolivianos, abaixo de um texto que diz: “Liberen a los 9”].2 Quiero para
1. Cônsul da Bolívia em Corumbá. A apresentação pode ser vista por meio do seguinte link: <http://www.ipea.gov.br/
portal/images/stories/PDFs/livros/livros/191223_fronteiras_do_brasil_vol4_armando_gutierrez.pdf>.
2. O cônsul referia-se a nove bolivianos que retornavam à Bolívia após mais de três meses detidos em uma prisão chilena,
acusados e condenados por tráfico de drogas, roubo com intimidação, contrabando e porte ilegal de armas. Os cidadãos
bolivianos negaram qualquer crime e garantiram que perseguiam contrabandistas, por isso estavam em território chileno.
Chile e Bolívia enfrentam tensão bilateral após prisão de policiais. Correio Braziliense, Brasília, 7 jul. 2017. Disponível em:
<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2017/07/07/interna_mundo,608047/chile-e-bolivia-enfrentamtensao-bilateral-apos-prisao-de-policiais.shtml>.
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iniciar esta plática agradecer a Dios por la libertad que allí han conseguido, nuestros
hermanos, que allí estuvieron detenidos injustamente en el país vecino. Ellos son
funcionarios bolivianos que estuvieron injustamente detenidos en Chile. Cosa que
no existe en esta frontera libre y harmoniosa. Pero en Chile tuvieron problemas,
fueron detenidos injustamente y desde ayer gozan de la libertad. Acá, con nuestro
hermano país, Brasil, no hemos tenido este tipo de problema.
Algunos bolivianos funcionarios han ingresado al territorio brasilero y en
cuenta de dos días, o en un día han sido libertados. Lo mismo ocurrido, alguno
oficial o funcionario brasilero ha ingresado a la Bolivia y ha sido liberado de
inmediato. No hemos tenido problemas en absoluto con este hermano país que es
Brasil, y precisamente reitero hoy que, en este lugar, en Corumbá-Quijarro, vivimos
en completa harmonía, salva las excepciones de algunos actos delincuenciales que
son completamente aislados.
Quiero hacer una contribución a este taller, panel o oficina como llaman
ustedes, con esta pequeña presentación que, reitero, contribuye al objetivo que
trató el señor Bolívar a principio de este panel. Lo felicito antes por este evento.
El consulado, nuestra jurisdicción, es todo el estado de Mato Grosso do Sul,
República Federativa de Brasil. Los que estamos ahora cumpliendo la autoridad
en el consulado, somos el Armando Pacheco, que vos habla, el señor Oscar Cuellar
Cuchallo, que está presente acá en el auditorio, y la señora que va nos ayudar.
En Corumbá, la dirección es rua 7 de Setembro, número 47, centro [passa
à apresentação dos slides, lendo em português]. O consulado da Bolívia tem
a função de proteger e defender os direitos dos bolivianos no exterior; e de
informar, orientar e ajudar os cidadãos brasileiros em questões de vinculação,
documentação e aconselhamento. Ao consulado, primeiramente, cabe promover
a dupla nacionalidade; orientar e se conectar com instituições oficiais do Mato
Grosso do Sul; assessorar em casos de falecimentos e repatriações; comunicar-se
com familiares por qualquer caso de emergência; visitar os presídios e assegurar
que se garantam os direitos fundamentais.
Acerca da dupla nacionalidade, um exemplo: Juan Souza, nascido em Puerto
Quijarro, filho de mãe e/ou pai brasileiro. O consulado boliviano procede ao
Registro Civil de Bolívia, com base no registro de nascimento boliviano com a
Declaração de Nascido Vivo (DNV), e o consulado brasileiro, com base no registro
de nascimento, com segunda via da certidão boliviana. Outro exemplo: Juan Perez,
nascido em Corumbá, filho de mãe e/ou pai boliviano, se dirige ao cartório com
a DNV e é feito o registro de nascimento brasileiro, e, no consulado boliviano,
o registro de nascimento, com cópia autenticada da certidão brasileira. É uma
atividade que, reitero, dinamiza e, ademais, harmoniza nossa relação, assim como
disse Cássio Marques, que me antecedeu.
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O consulado da Bolívia em Corumbá tem a função de proteger e defender os
bolivianos que o procuram, além de emitir inscrição de nascimento, correção de
inscrição de nascimento e emissão de certificados de nascimento, matrimônio e óbito.
Tem também a missão de emitir certificado de estado civil a algumas pessoas que se
casam via consulado boliviano, e conseguem aqui o certificado civil de solteiros ou
de casados; atender a solicitações e emissões de antecedentes penais – o que facilita
muito para os bolivianos que precisam fazer os trâmites de permanência no Brasil –,
e solicitações de passaporte, entregue entre 30 e 35 dias após o pedido.
Oferecemos para cidadãos brasileiros a legalização de documentos de estado
civil, estudo etc.; elaboramos procurações e sua legalização; fazemos traduções do
espanhol para o português ou vice-versa; emitimos vistos de estudo etc.; realizamos
a homologação de certidões de casamento e óbito; registro de nascimento/dupla
nacionalidade. Prestamos assessoramento a cidadãos brasileiros quanto a visto de
estudante; documentos de viagem/fluxo de imigração; dupla nacionalidade; fluxo
de legalização de documentos; e entrada de veículos.
Há uma pergunta de estudantes brasileiros referente ao trâmite que se realiza
para a obtenção de vistos: “se eu vou estudar na Bolívia, como posso ingressar e
me regularizar no país?”. Essa é uma pergunta normal que faz um jovem ou uma
pessoa adulta que quer estudar na Bolívia.
Primeiro, com visto consular: visto de estudo emitido pelo consulado
com validade de sessenta dias. Nesse meio-tempo, é preciso fazer o processo de
residência na Dirección General de Migración (DGM) da Bolívia. Isso é grátis.
Segundo, pedido de residência na Bolívia sem visto consular: com visto de turista
emitido na migração no momento de ingressar na Bolívia, com validade de
até no máximo noventa dias; com pedido de visto transitório de residência na
migração da Bolívia, a um custo de Bs$ 912; pedido de residência na DGM.
São trâmites muito curtos, feitos em muito pouco tempo. Como requisitos,
para o visto de estudante, sem acordo estatal ou privado, os cidadãos brasileiros
que desejam estudar na Bolívia devem apresentar ao consulado os seguintes
documentos: formulário de declaração juramentada de solicitação do visto;3
passaporte com vigência mínima de seis meses; fotografia atual 3x4, com fundo
claro; documento dos estudos do último nível realizados em escola de ensino
médio, instituto ou universidade do país onde é radicado, legalizado no Brasil
pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Ministério das Relações Exteriores
(MRE); certificado de antecedentes policiais/criminais emitido pela autoridade
competente do Brasil, o qual deverá ter, no máximo, até um mês de emissão
ao ser apresentado ao consulado.
3. Disponível em: <www.rree.gob.bo/formvisas>.
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O trâmite para o visto de estudante é grátis. O visto tem uma validade de
sessenta dias, período no qual o estudante deverá se apresentar nos escritórios
da DGM, ou em suas administrações departamentais, para iniciar o trâmite de
permanência temporal para estudo. Isso quer dizer que os estudantes brasileiros
podem entrar como turistas, inscrever-se em alguma universidade e, posteriormente,
legalizar sua situação de imigração. Isso também é muito rápido. No caso de
assessoramento para cidadãos brasileiros, o consulado faz a legalização de documentos
a serem validados no Estado Plurinacional da Bolívia, que devem ter as assinaturas
e os carimbos do MRE e do MEC (se forem documentos de estudo).
O consulado verificará a autenticidade das assinaturas e do documento antes da
legalização. Depois de verificada a legalidade do documento, a pessoa deve pagar uma
taxa para finalizar a legalização, de acordo com o estipulado pelo consulado boliviano
(o pagamento deve ser feito em uma agência do Banco do Brasil). O documento fica
pronto às 16h se, por exemplo, esse trâmite for iniciado às 8h30.
Quanto aos documentos de viagem, considera-se válido para cidadãos
brasileiros ingressarem em território do Estado Plurinacional de Bolívia – segundo
o acordo entre o Estado da Bolívia e a República do Brasil, assinado no dia 4 de
julho de 2004 – simplesmente o seu registro geral (RG) ou o passaporte vigente.
Não é necessário visto. Há uma grande vinculação entre instituições brasileiras e
bolivianas, com grande contato com universidades, escolas e hospitais; prefeituras,
secretarias de turismo, educação, saúde; polícia, Exército, presídios; além de outras
com as quais também temos um relacionamento frequente, como as entidades de
assistência social.
No tema de saúde, temos convênio com universidades da Bolívia, com uma
coordenação em atenção a bolivianos, entre outras. Um exemplo: estudantes
do Brasil que cursam medicina em instituições bolivianas fazem residência em
universidades ou hospitais brasileiros. Ou seja, os médicos do Brasil egressos da
Bolívia fazem a residência em seu próprio país.
Na educação, as universidades da Bolívia oferecem bolsas de estudo, ou seja,
oportunidades para estudar; disponibilizam cursos de espanhol e homologação de
títulos; e promovem intercâmbio de estudantes. Este ano, 27 brasileiros nos pediram
vagas ou bolsas para estudar em diferentes universidades estatais. Por exemplo,
recordo que há treze desses alunos frequentando universidades em Sucre, La Paz,
Cochabamba, e também em Santa Cruz de la Sierra, todas estatais.
Há uma colaboração, no tema de homologação de títulos, com trâmite sem
burocracias, com algumas residências, especialmente em cidades que têm esse tipo
de vinculação [finda a apresentação de slides, retoma a fala em espanhol]. Reiteramos
nuestra dirección, nuestra jurisdicción en todo el Mato Grosso do Sul. Hasta aquí,
la exposición sobre nuestras labores cotidianas del consulado, las que contribuyen
directamente al objetivo planteado en este taller.
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Cuando lleguemos a la parte de debates, preguntas, estaremos dispuestos a
absorber, a contestar algunas dudas que podrían haber surgido en esta exposición.
Reitero el agradecimiento a la universidad, y a los que han generado, los que han
oficializado este evento para que podamos participar, vivir y demostrar nuestra vida
en harmonía entre los países de Bolivia y Brasil en esta frontera. Ella considerada
las puertas abiertas de Brasil para los bolivianos y las puertas abiertas de Bolivia
para los ciudadanos brasileros.
A eso momento, el participante anterior habló mucho sobre la economía,
y creo que es más que suficiente, habló sobre el gas, la minería y el transporte.
Entonces, no queda más de hablar sobre eses temas, así prefiero encerrar con las
actividades normales de nuestro consulado, que contribuyen a los objetivos plenos
de este taller. Muchas gracias.
Bolívar Pêgo (moderador)

Muito obrigado, senhor cônsul, pela importante apresentação. Passo a palavra
a Sérgio de Souza (Sudeco – Superintendência do Desenvolvimento do
Centro-Oeste/MDR – Ministério do Desenvolvimento Regional).
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CAPÍTULO 8

A FRONTEIRA E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO
ARCO CENTRAL
Sérgio Magno Carvalho de Souza1

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Bom dia a todos! Agradeço mais uma vez por participar da mesa de hoje. Tanto
a fala de José Antônio, ex-prefeito de Ladário, quanto a de Jorge de Castro, que
atualmente é secretário de segurança, caminham de maneira convergente. Primeiro,
pelo passivo do projeto que a gente tem, pela questão das mudanças de gestões,
que fazem com que muitas das políticas não tenham a devida continuidade.
Penso que uma questão fundamental que gira em torno das dificuldades na
fronteira é o fato de que boa parte do desenvolvimento do país não é pensada para
a fronteira, é pensada para o centro. O caso do gás natural, importado da Bolívia,
é muito emblemático nesse sentido.
Condicionar uma localidade de fronteira a pagar o mesmo valor que o centro
consumidor principal pode parecer contraditório. Pode ser que tenha uma causa
técnica, que um especialista talvez tenha um motivo para isso, mas, do ponto de
1. Coordenador-geral de articulação, planos e projetos especiais da Superintendência do Desenvolvimento do
Centro-Oeste (Sudeco); e representante do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).
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vista do desenvolvimento da economia local, é algo absolutamente irracional. Isso é
um grande problema das localidades de fronteiras, que são postas como áreas em
desenvolvimento. Não apenas essa perspectiva do desenvolvimento da fronteira que
não é só para se mudar essa ideia clássica de defesa e segurança, mas principalmente
porque, no Brasil e em outras nações, as localidades de fronteira não são pensadas
como um local específico para o desenvolvimento. Em geral, recebem “as sobras”
dos que se desenvolvem.
Com raras exceções, como o professor Tito de Oliveira falou ontem sobre as
heterogeneidades da região de fronteira, há casos em que as questões fronteiriças são
bem aproveitadas, gerando o desenvolvimento local. Talvez o caso mais emblemático
seja o de Foz do Iguaçu, no Paraná, que tem uma indústria do turismo consolidada,
mas esse é um caso específico que não se repete na maioria dos locais.
Em relação a essas obras, as questões da hidrovia, do gasoduto, vejo que
são necessárias, e aí, sim, penso que o MDR pode participar e colocar mais
especificamente a Sudeco à disposição em Brasília, e eu me coloco, particularmente,
à disposição. É importante que o município caminhe para o desenvolvimento.
Em que sentido? Falar em desenvolvimento de uma maneira geral é uma ideia
básica, ninguém é contra. Se não se problematiza a questão, vai ficar tudo como
está. Ao se problematizar, vamos entender como os municípios podem captar
recursos pela atividade que está sendo citada. Acho que as atividades estão muito
claramente no radar.
O turismo é uma delas, a gente já falou bastante sobre isso. Existe a questão
paisagística, a segurança da fronteira, já existe alguma coisa orientada para
implementar o porto, mas acho que ainda há várias outras. O secretário Jorge de
Castro falou especificamente sobre isso na questão da hidrovia, como, da mesma
forma, o prefeito Ruiter de Oliveira falou ontem sobre a ferrovia. Acho que são
outros setores importantes. Mais significativo que isso tudo é ver como o município
se insere nessas estruturas territoriais que estão postas não para atendê-lo, porque
a gente sabe, e muito se falava aqui, do caso da bioceânica, cujo grande cenário é
para atender a grandes mercados consumidores que não estão na região de fronteira.
Só que a fronteira está lá. Não tem como fazer esse processo ignorando que
existem pessoas que moram na fronteira. Afinal, não é uma fronteira desocupada
geograficamente e, por isso mesmo, precisa de alguma forma se apropriar disso.
Acho que a superintendência pode ser uma figura importante se ela caminhar
no sentido de construir esse caminho, de ser uma representante do município ante
a esses órgãos que estão em Brasília, e de buscarmos construir o desenvolvimento.
Não sei como isso pode se tornar algo concreto, se por meio de ações mais pontuais,
específicas... Podemos, talvez, escolher apenas alguns setores para uma consideração
mais afinada, a qual a gente pode retomar o desenvolvimento.
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É bem verdade, a gente passou um pouco dessa postura de se trazer a realidade
dos fatos. O MDR, atualmente, não deve assumir mais as grandes obras estruturantes,
com exceção talvez daquelas voltadas para a questão da escassez de água, e esse
ponto não é específico desta região. É o próprio modelo de desenvolvimento
regional imposto, e nós vamos dialogar com aquilo que o prefeito falou: ferrovias,
rodovias de integração, obras com esse perfil, salvo engano, à exceção das do rio
São Francisco. Volto a dizer, a grande obra do MDR nos últimos anos foi o projeto
da integração do rio São Francisco. Só que esses grandes investimentos, por exemplo,
nos transportes, nas ferrovias, a gente pensa como ativos do desenvolvimento,
mas infelizmente não são mais executados. Isso por uma decisão de governo, de
governos anteriores.
De certa forma, nesse perfil, opinando tecnicamente, a gente perdeu. Não sei
se talvez se deva voltar à execução. Mas nós estávamos mais diretamente envolvidos
na discussão da execução desses projetos, na seleção desses projetos. A questão da
ferrovia está muito bem-posta aqui. Foi falado hoje, por diversas vezes. Eu vim
de Campo Grande de carro, e é perceptível na paisagem a importância que a
ferrovia tem e que poderia assumir de maneira mais clara no desenvolvimento da
região. Eu acho que nós da superintendência podemos nos comprometer em nos
colocarmos como interlocutores, sabendo das dificuldades atuais.
A gente sabe que se está num momento em que a própria situação da ferrovia
vai sinalizar com algumas dificuldades, em função da conjuntura econômica
do país. E eu li alguma coisa hoje de manhã, que o governo vai refazer cinco
novos contratos de algumas concessões de ferrovias, como a daqui, e vai exigir
algumas contrapartidas. Vejo que a Sudeco tem que ser não apenas um órgão de
desenvolvimento regional; a gente tem que identificar esses pontos, por assim
dizer, no espaço da região de fronteira e dialogar melhor com eles, no sentido de
encontrar caminhos.
Atualmente, talvez a gente não tenha esse perfil de atuação com as grandes
obras. Muita coisa está voltada para isso por conta do modelo atual que se tem
de desenvolvimento econômico no país. Acho que, ainda assim, a gente tem que
se envolver nesses projetos. A execução deles está sob a coordenação de outras
pastas. Acho que tem que conversar, também, com o Ministério das Cidades
(MCidades), como o Bolívar falou no primeiro dia, pois é uma pasta que precisa
se envolver melhor com a questão das fronteiras, não só a fronteira do Brasil, mas
principalmente nela. Acho que outras pastas também precisam estar mais ligadas a
isso, talvez o Ministério dos Transportes, o Ministério das Comunicações, porque
é necessário pensar que essas grandes redes, o gasoduto, por exemplo, atendem
basicamente aos grandes consumidores, tem uma população aqui. É sempre um
meio fácil, mas se ignora o que está aí. Pode-se facilitar, mas, em vez de facilitar,
eles estão pensando em reproduzir ativos.
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Acho que o grande papel da superintendência é pensar como esses ativos
podem ser revertidos ao desenvolvimento do município. Tenho uma concepção do
desenvolvimento regional que é a seguinte: os municípios que se desenvolvem não
são aqueles que geram valor econômico. O valor é uma categoria que dá a opção
de uns vinte seminários, pelas várias visões, e não quero chegar nessa discussão.
Mas está cada vez mais claro que as regiões que se desenvolvem são as que capturam
valor, não necessariamente aquelas que geram.
Um exemplo é Brasília. A capital não gera valor quase algum. Basicamente, é
onde está a administração do governo federal e toda a economia da cidade gira em
torno desse ente federado. O que Brasília produz economicamente? Nada. Uma
cidade na qual o governo federal está instalado, com a sede dos principais órgãos,
e que todo o setor privado, basicamente, se move para atender aos seus interesses
junto às decisões federais que afetam as atividades privadas.
Só que a cidade consegue captar valor. Se for olhar paisagisticamente e,
mesmo, se analisar os índices de qualidade de vida de Brasília, são sempre os mais
elevados. O Plano Piloto, por exemplo, chegou a ter a maior renda per capita do
país. Por que, se ela não gera valor? Uma das formas oficiais de captar esse valor é
por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal: refere-se a que uma parcela
dos recursos da União seja diretamente destinada ao governo distrital em função
das características da cidade, por ser capital do país.
É uma realidade totalmente diferenciada, pois se trata da capital do Brasil e
nenhum outro município pode ser igual. Poucos podem morar em Brasília. O que
quero dizer com isso é que a gente precisa pensar em formas por meio das quais os
municípios de fronteira possam usar seu território para captar valor econômico.
Não só para gerar, mas captar valor. Inclusive valor que está transitando de um país
para outro. A gente fala do gás natural, mas tem muito fluxo econômico saindo de
um para outro lado. Só que aqui vira um mero espaço de fluxos, onde quem está
aqui não se beneficia. E isso tem a ver com a situação dos migrantes.
Quando o padre Marco Antônio fala da migração é justamente por causa
disso, porque as políticas públicas são pensadas em Brasília, ignorando a realidade
das pessoas que precisam transitar todo dia de um lado para o outro da fronteira.
Essas pessoas vêm a Corumbá, como o padre falou, buscando ir aos grandes centros,
tentando migrar, e o que atrai é o melhor nível econômico. A dificuldade que a gente
tem no governo federal é pensar como a realidade acontece em todo o território.
Acredito que a superintendência tem que ter uma interlocução muito boa
com a prefeitura, e aí pode-se mediar essa interlocução técnica para o diálogo,
visando encontrar caminhos. Acho que as superintendências regionais precisam
cumprir mais claramente esse papel. Entender e chegar às áreas dos municípios,
principalmente aquelas que a gente considera mais prioritárias, que são as faixas
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de fronteiras, aquelas regiões diferenciadas e as que têm, de acordo com a nossa
tipologia, menor desenvolvimento, dialogar com elas e fazer com que efetivamente
consumam e encontrem caminhos para se desenvolver. Só assim a gente consegue
mudar um pouco essa realidade. Muito obrigado.
Bolívar Pêgo (moderador)

Muito obrigado, Sérgio, pela importante palestra. Passo a palavra ao padre Marco
Antônio, da Pastoral do Imigrante.
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CAPÍTULO 9

A FRONTEIRA E AS RELAÇÕES MIGRATÓRIAS NO ARCO CENTRAL

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Marco Antônio Alves Ribeiro1

Muito bom dia a todos e todas! Agradeço ao Bolívar pelo convite, pela oportunidade
de estar aqui e, também, aos colegas da mesa pela companhia. Sou o padre Marco
Antônio da Pastoral do Imigrante, missionário scalabriniano, e estou aqui na
diocese respondendo pela Pastoral da Mobilidade Humana (PMH) e pela Pastoral
Carcerária. Sou vigário da paróquia Nossa Senhora de Fátima, onde auxilio o pároco
Agostinho nas atividades locais, como religioso, como sacerdote. Eu vou falando
quem eu sou e ao mesmo tempo apresentando a realidade, pois a minha história foi
construída nas andanças e em contato com essa realidade, que é o motivo de eu estar
aqui em Corumbá. Meu carisma é a questão do migrante. A missão scalabriniana
é responsável, dentro da Igreja Católica, por olhar por essa questão no mundo
inteiro. Nós temos presença em mais de quarenta países em todos os continentes,
justamente para fazer esse canal junto com as pessoas que mudam: a pastoral do
mar, migrações internas, turismo, tudo está dentro do pacote pelo qual a minha
congregação tem que ter um olhar especial, e a minha capacitação é nessa área.

1. Padre da Pastoral do Imigrante de Corumbá.
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Durante toda a minha formação, passei em alguns lugares nos quais eu tive
contato com essa realidade e, agora, em Corumbá, me deparo com essa situação.
Nós temos toda uma rede de trabalho, e nas localidades o trabalho é fomentar a
atenção especial a essa migração, porque quando estão presentes as políticas públicas,
as instituições de defesa de direitos e o Estado, a ilegalidade não tem espaço. E é
por isso que a nossa responsabilidade é fomentar esse comprometimento e essa
integração das políticas públicas.
Em Campo Grande, há missionárias que trabalham com a questão migratória;
em Cuiabá, tem a Casa do Migrante, na qual se trata de toda aquela questão de
trabalho escravo, carvoarias... É lá na Casa do Migrante que o governo se depara
com essa situação; é nessa casa que essas pessoas ficam até encontrar uma nova
direção, e lá recebem atenção, em parceria com o estado, com o município.
A partir da migração dos haitianos, outro ramo da parte das irmãs foi aberto na
fronteira do Acre, para poder atender àquele fluxo migratório que há lá. Eu trabalhei
em Lima, no Peru, e de lá eu atendia do Equador até a Bolívia. Acompanhava tudo,
pois essas são as rotas migratórias, as rotas utilizadas. E a nossa fronteira é uma das
principais formas de ingresso. Por que falo isso? Porque essa é a que fica mais perto
de São Paulo e de mais fácil acessibilidade. Dentro dessas rotas, por exemplo, o
Equador facilita a chegada de qualquer estrangeiro. A partir do Equador, atuam
os coiotes, e eles nós conhecemos: são aqueles que “ajudam” os migrantes a chegar
ao seu destino, usurpando o dinheiro deles.
Eles têm três opções, assim bem definidas. Sei disso a partir dos relatos e porque
eu estive em todos esses lugares. É mais ou menos nessa linha que acontece: alguém
chega ao Equador, e os coiotes devem cobrar mil e poucos dólares para jogá-los por
Letícia (Colômbia). Se eles têm um pouco mais de dinheiro, jogam pelo Acre, e se
estão dispostos a pagar um pouco mais, jogam em Corumbá. Para vir para cá custa
de US$ 3 mil a US$ 5 mil por pessoa. Esse é o desafio que temos aqui, pois quando
chegam nessa fronteira, os coiotes pegam tudo o que eles têm e os deixam sem nada:
“Agora é só entrar aqui”. Inclusive alguns deles pegam um táxi do outro lado, meio
“baratinados”, e vêm para o centro de Corumbá, achando que é ali na rodoviária que
tem o posto da migração, e têm que voltar. Mas aí já estou falando de outra coisa...
Agora, falando do Peru, eu conheci e cruzei a fronteira do Acre mais de uma vez,
acompanhando essa gente, há dez anos. Até porque eu morei em Rondônia, então
o arco Central, todo esse seu espaço, eu conheço de trabalho e vinda esporádica.
Passando por Puerto Maldonado, Iñapari, Assis Brasil, ali está a tríplice fronteira
com a Bolívia, até porque ali próximo não tem cidade alguma na fronteira da
Bolívia, salvo um pouco mais ao sul.
De Rio Branco, eles descem para Rondônia e acabam parando lá. Agora tem casa
no Acre, mas, antes, esses migrantes acabavam parando em nossa casa, em Cuiabá.
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Entretanto, qual o destino dessas pessoas? São Paulo e Rio de Janeiro, o de muitos
deles. Conheci esse lado da fronteira porque, em Lima, os que trazem esses migrantes
deixam que eles fiquem "de molho" na cidade e vão levando por etapas. Essa é a
oportunidade que a gente tem para tirar essas pessoas das garras dessa organização
criminosa. Eles deixam as pessoas "de molho" em Lima e, se não acontece nada,
quando o caminho está aberto, eles continuam o trajeto deles em Juliaca, no Peru,
Desaguadero, na fronteira com a Bolívia, e cruzam. Eu vivi o drama dos migrantes,
porque eu fui roubado naquela fronteira. Quando os migrantes chegam aqui relatando,
eu sei o que é, porque perdi tudo em Desaguadero.
Em La Paz, eles deixam mais um pouco "de molho". Lá tem a Casa dos
Migrantes e a coordenação da PMH, que é nacional, e também algumas entidades
locais. Da capital boliviana seguem para Santa Cruz de la Sierra, chegando depois à
nossa fronteira. Muitos dos migrantes que chegam aqui pegam o registro – os que
conseguem o visto boliviano, não sei se legal ou não – e entram no Brasil. Eu fiz
uma matéria na emissora local em que trato desse caminho.
Antes de ir para o Peru, eu trabalhei em São Paulo. Lá, na paróquia Nossa
Senhora da Paz, nós temos uma referência, a Casa do Migrante, e atendemos
a mais de 150 imigrantes. Agora, com o boom da migração haitiana, a Cáritas
abriu mais uma casa, e as irmãs scalabrinianas também o fizeram. Assim o espaço
de atendimento ao migrante aumentou, mas é na igreja Nossa Senhora da Paz,
na estação do Glicério, que essas etnias se encontram, e são várias. Lá, o nosso
desafio é a oficina de costura. Sabemos muito bem disso. Nessa fronteira, essa é a
demanda de trabalho.
Às vezes é triste ouvir alguém falar: “Ah, eles vêm para o Brasil tirar o emprego
dos brasileiros”. Não é isso. Tem mais brasileiro fora do que estrangeiro aqui.
Por que os brasileiros são acolhidos fora, na Europa, e nós não acolhemos nossos
vizinhos, nossos migrantes? É o mercado que chama. O problema é nossa legislação,
que agora deu uma mudada, mas, antes, era só por isso. Vê se a gente cria algum
empecilho, algum embargo, aos turistas das regiões economicamente melhores?
Turista tem cartão de crédito, tem como provar que vai gastar aqui. Inclusive, até a
propaganda atual do turismo é: “Vem que o Brasil é seu”. Oxalá possa ouvir dizer:
“Vem que tem espaço para todos”. O país não vai ficar mais pobre por isso, não.
A Argentina faz isso com mais facilidade, bem como o Equador e também
a Bolívia. Então, por que nós estamos com tanta resistência quanto à questão de
segurança nacional? Claro que o foco na questão do migrante é: “Você é uma
ameaça até que prove o contrário”. Ainda bem que a nova lei do migrante dá outro
rumo à questão. Todavia, continuamos assustados, ainda mais com a situação em
que vivemos atualmente em nosso país; há mesmo esse medo do migrante, pois ele
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vem fazer aquilo que o brasileiro já não faz. Eu sei disso porque visitei os haitianos
que passaram pela nossa casa de Manaus.
Nós acolhemos praticamente 80% do fluxo migratório de Manaus, que passa
pela Casa do Migrante da igreja São Geraldo. Pergunte a qualquer haitiano que
esteve na cidade se não foram nessa igreja atendidos pelos nossos padres. Eu estive
nas granjas do interior do Rio Grande do Sul e lá não havia jovens disponíveis, ou
eram os migrantes ou eles fechavam. Então, eles vieram para suprir um mercado
de trabalho que não tinha mão de obra brasileira.
Só que o problema é que o visto de trabalho para contratar lá fora é caro, não é?
Tem todas as demandas de documentação... Então, o que se observa é: “Deixem esses
migrantes virem e depois que eles sofrerem muito, nós os contratamos como mão de
obra barata”. E são muitos. Nós sabemos como aqui eles são massacrados, inclusive
são usados para pressionar os trabalhadores locais. Porém, na verdade, muitas
empresas contratam. Isso aconteceu nas empresas de alimentos do Rio Grande do
Sul: “Vamos contratar esses migrantes”. Eles são vítimas do sistema econômico,
mas o mercado está chamando. Se não estivesse chamando, eles não estariam
vindo para cá, estariam indo para outro lugar. Então, há necessidade da orientação,
porque eles gastam muito para chegar aqui, endividam a família. Por que eles não
desistem? Por que acabam pegando o caminho da clandestinidade para poder
entrar? É porque endividaram a família. Se tivesse alguém para orientá-los na saída
ou até no meio do caminho, eles não precisariam pagar US$ 10 mil, US$ 15 mil.
Bastavam US$ 4 mil ou US$ 5 mil, o que já é muito caro.
Aqui a gente vai à fronteira, estou lá quase sempre e sei o que passa. Chega o
boliviano que foi convidado: “Venha que tem trabalho em São Paulo”, “venha com a
esposa, que tem trabalho, e traga mais um”, e ele aproveita e traz três. O que mora lá
tem entrada tranquila, a não ser que tenha passado e esquecido de fazer a imigração.
O outro, o que está contratado, a empresa com certeza diz: “Olha, leva esse dinheiro
aqui para mostrar no Brasil, como turista”. E o outro não tem nada. Ele deixou o
dinheiro lá com a família, porque a situação é difícil, em alguma comunidade de
nosso interior de onde vêm essas pessoas especialistas em costura.
Sabemos que os que vêm são para suprir o mercado de costura: eles não são do
centro, são do interior. Entrando em um país estranho, o telefone já não tem mais
sinal, se é que o têm. Um fato que mais me chocou e não sai da minha mente: a mãe
foi e não fez baixa na migração. Na volta, não pôde entrar porque estava irregular,
tinha saído do país sem dar baixa, foi barrada na entrada. Estava chorando no posto
aduaneiro. Voltou, a criança gritando com fome, chorando, fez as necessidades e
comeu. Porque ficou perdida! Emprestei o telefone e ela ligou para o esposo, que
ficou na oficina de costura, falando: “Não me deixam entrar, não me deixam entrar”.
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Os aproveitadores utilizam essa passividade, pois ali, na fila, no Esdras (posto
aduaneiro), não tem ninguém orientando. Tem um posto de atendimento ao
turista, mas os funcionários não podem dar uma outra informação, pois estão lá
para conceder o visto. Não há uma instituição que dê informação, que oriente.
Às vezes vou lá, mas não posso fazer esse atendimento de maneira isolada, porque
corro risco. Também tem os que querem aliciar e fazer de cobaia, porque o produto
grande passa nas carretas de soja, não é com o mochileiro. Fico atento quando
pego o ônibus. Todo dia ele é parado lá, e fazem uma sabatina da vida da gente,
em público, para pegar alguém levando uma isca. Enquanto isso, os cavalos doidos
e as carretas passam cheios daquilo que não deve.
Até quando vamos ficar pegando as iscas? Será que é necessário tanto rigor de
segurança com elas? Eu sei que a polícia tem a inteligência e também pega outros,
eu também atendo na prisão: muitas vezes, aqueles que não consegui ajudar aqui
vão para a prisão, e eu os encontro lá. Eles dizem: “Disseram que me ajudariam
e acabaram me trazendo para cá”. Eu sei que quando estou aqui parece que estou
substituindo a assistência social do município, ou o consulado. Os casos chegam
até a mim, e nossa responsabilidade é encaminhar aos órgãos competentes, mas
muitas vezes a demanda é muito grande.
Estamos aqui e nos deparamos com esses casos extremos. Sabemos que somente
um ou dois vão chegar à assistência social por conta própria, e eis aí a necessidade!
Agradeço aos voluntários aqui presentes, pois muitas vezes trabalhamos juntos.
Apontamos um desafio também específico da fronteira. Com tanto espaço, será
que não teria um lugar adequado – eu não estou pedindo para mim – para que
alguém pudesse prestar um atendimento? Eu não posso atender lá, informalmente,
porque eu exponho essas pessoas, pois são casos que requerem cuidado.
A partir do momento que eu for falar com essa pessoa, eu tenho que acompanhá-la
e deixá-la em um ponto seguro, porque ela está sendo vigiada. Há até empresas de
ônibus, no Peru, por exemplo, que facilitam esses trajetos: um compra a cadeira
na frente, e eu a de trás, e escuto o que ele falou com a polícia. Ele está com o
documento dele e tem que entregar para o cara. E aí eu escuto: “Você me dá seu
passaporte e tanto em dinheiro, e o visto vai ser emitido amanhã, a tal hora”.
É assim que funciona. Por isso a necessidade desse espaço lá na fronteira, espaço de
assistência social, para quem for lá orientar essas pessoas. Porque se nós chegarmos
antes, com certeza, eles não pegam os migrantes.
A questão é que não temos aqui uma Casa do Migrante. Temos uma parceria
com a Casa de Passagem, que atende as pessoas em situação de rua. Como é
necessário um espaço desses aqui! Porque quando essas pessoas chegam com esses
problemas, nós precisamos mantê-las lá um pouco para ver se estão falando a
verdade. Tem quem está só a fim de usar a estrutura, porque eles já vêm ensinados:

Livro_FronteirasdoBrasil_Vol 4_COMPLETO_OK.indb 123

27/12/2019 10:40:49

124 |

Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Central

“Olha, vai para Corumbá”. Até na lei atual, a gente corre o risco de ser enquadrado.
Eles dizem: “Olha, vai lá que a igreja ajuda”. Sabem o nome da igreja, sabem até
o nome da gente, inclusive meu telefone. Eu ligo para um desconhecido, até se
for da família, pois é alguém próximo que anuncia essas pessoas, algum parente,
alguém próximo que tem saber e acaba dando a informação para quem não tem.
Se a gente mantém essas pessoas um pouco, descobre se elas estão falando a
verdade, e é o tempo suficiente para deixar fora do projeto se elas não estão. Por
exemplo, apareceram aqui em casa três homens com um papel, e um deles sempre
se adiantando. Iam para Santa Catarina. Mantive-os três semanas aqui. Um deles, o
que levava o papel, disse: “Tenho que regressar”. Sumiu, nunca mais o vi. Chamei
a polícia, pedi que procurassem essa pessoa e ela acabou sendo encontrada.
Apareceu na Polícia Civil um jovem, sem lenço, sem documento e sem
memória. A polícia acionou a pastoral, acompanhamos esse jovem, que depois
recobrou a memória e conseguiu localizar a família. Ficou dois meses. Ele morava na
Casa de Passagem. Demos suporte, ajudamos nos contatos, tentamos ajudá-lo a
retornar. Soubemos que saiu para trabalhar na Guiana, e, em um lapso de memória,
disse que passou pela Colômbia e chegou aqui. Fizemos contato com o consulado
e o encaminhamos de volta para a família. Com o plano de voo, os documentos
são fornecidos. Então, com a passagem comprada, na sequência, saiu do país dessa
maneira. Tirei o documento com a foto que eles mandaram e imprimi para ele
andar por aqui. E a polícia sabia que a gente estava acompanhando.
Há situações que aparecem no presídio onde a gente acompanha, como
o drama dos bolivianos que saem do regime fechado e vão para o semiaberto
e aí acabam ficando mais fechados que os regimes fechados, porque se eles
saem para trabalhar não voltam mais. E quantas vezes o presídio solicita nossa
presença para orientar, acalmar, para conversar, ajudar, encontrar uma saída.
Um haitiano ficou preso por ser enganado com um documento falso aqui na
fronteira. O grupo dele seguiu e foi trabalhar em Cascavel, no Paraná, e ele ficou
aqui, preso. Na hora que ele sair, vai para onde? Não tinha referência alguma.
Enquanto está preso, como a família vai visitar, se ela está no Haiti, na África?
Que visita, que atenção ele tem? Aí fazemos a pastoral funcionar, a gente faz
campanhas e acaba auxiliando essas pessoas.
O oficial de justiça, conhecendo o trabalho da gente, chama o padre e diz:
“Olha, vou soltar o cara”. Mas vai para onde em uma sexta-feira à tarde? Aí fui
lá, consegui espaço no albergue, contatamos o grupo que está lá em Cascavel, e
compraram a passagem. No outro dia, ele foi se juntar ao grupo e está lá.
Essas são as realidades que nós encontramos nesse trabalho. Atendendo à parte
de Corumbá, somos responsáveis em orientar qualquer estrangeiro que chegue aqui,
e inclusive a gente procura promover a cultura, as celebrações, a gente acompanha
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os grupos emocionais. Por morar aqui e acompanhar esses grupos, nos deparamos
com essa realidade que se enfrenta localmente, a realidade das feiras livres, a questão
do menor, que, na Bolívia, é uma realidade e aqui é outra; é aceito lá e chega
aqui passa a ser trabalho infantil. Nos deparamos com as crianças nas escolas sem
documentação, porque tem família aqui sem o Código de Endereçamento Postal
(CEP). O colega tem um porque conseguiu trabalho, mas se não me engano custa
R$ 250 para cada pessoa tirar toda a documentação.
Sabe quanto de orçamento eu tenho para isso? Cinco por cento do líquido da
matriz onde moro, que são R$ 350, podendo chegar a R$ 400. Antes de ontem, a
administração me chamou por causa de um indígena que estava perdido. Já estava
lá o dia inteiro, e me ligaram ao meio-dia. Fui, conversei com ele, estava indo para
Brasília, por uma situação de uns parentes que foram mortos em um enfrentamento.
A Casa de Passagem não tinha espaço. Em Miranda, no Mato Grosso do Sul, a
cerca de 220 km de Corumbá, sei que tem uma instituição indígena, mas não
tive nem como checar se era verdade o caso dos familiares mortos em Brasília.
Não tive, também, tempo de checar se realmente Miranda tem esse espaço e se
iriam recebê-lo. Eu ia pagar a hospedagem na pensão, mas ele falou: “Eu prefiro ir
avançando”. Então, ou eu ia arcar com uma noite de hospedagem, e já era tarde,
ou ia pagar a passagem para Miranda. A hospedagem era R$ 60 e a passagem em
torno disso. Então, o ajudei com a passagem, acreditando que realmente o que ele
disse era verdade. Estava sem nada. Era um indígena peruano.
Voltando à pastoral, ela é uma ação social da igreja para contribuir com a
sociedade. Não estamos aqui para ser assistente social nem para fazer a função do
consulado boliviano. Estamos aqui para ser a voz da migração, parceiros, ser a voz
dessas pessoas com a instituição que vai resolver o problema deles, ou orientá-los
para chegarem seguros a outro lugar. Por exemplo, muitos paraguaios costumam
chegar aqui. Outro dia chegou um na assistência social de Ladário e disse que o
patrão dele teve dificuldade para pagar. Disse para ele esperar e aí entrou no banco
e saiu por outra porta. E ele ficou lá. Segundo seu relato, chegou aqui sem lenço
e sem documento e continua na assistência social de Ladário. Vamos fazer o quê?
Depois que consegui dinheiro, comprei a passagem dele para a fronteira e o levei
à polícia, que o multou por estar ilegal e o tirou de lá.
Para vir, todo mundo passa por Corumbá. A empresa de ônibus vende
passagem para vir, mas na hora de ir embora não vende se não tem o carimbo de
saída. Acompanhei três pessoas na polícia, em Porto Murtinho: a polícia deixou
passar dois para a Bolívia, porém um estava com o documento vencido, e não
pôde passar. Assim, a família ficou dividida. Voltei com ele e me disseram: “Não, eles
não querem mais voltar para a Bolívia, querem voltar para cá”. Aí a polícia multou
os três por estarem ilegais no país e os devolveu à Bolívia.
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Quando chegam esses dramas, as pessoas têm cinco dias para sair do país,
e a multa varia de R$ 300 a R$ 800. Teve um grupo de senegaleses que tinha
visto passar três meses na Bolívia. Mas aí, na saída, na migração boliviana,
disseram a eles: “Vocês não podem passar por aqui”. Assim, os caras ficaram em
um vácuo. Saem de lá e não podem entrar aqui, e se passam 24 horas da data do
carimbo do posto aduaneiro Esdras da Bolívia, acabam sendo multados porque
estão ilegais no país. Mas eles não têm como entrar aqui. Por isso, seria viável se
tivesse ali na fronteira essa estrutura de orientação: “Olha, você não vai poder
entrar no Brasil por essas e essas razões. Então, você nem sai da Bolívia. Compra
passagem e vai embora”.
Tem que ter contato. É essa a situação. Antes de finalizar, quero destacar
que participo da PMH de Corumbá, no Comitê de Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas (CETRAP) do Mato Grosso do Sul, e atualmente estou na gestão
colegiada, de coordenação, respondendo pela sociedade civil no comitê. Junto com
as outras entidades que temos, acompanhamos todo o fluxo de demandas de
todo o Mato Grosso do Sul, os colhedores de mandioca, os índios que estão
sendo levados a colher maçã em Santa Catarina, e a gente encontra realidades de
embriaguez, condições expostas a situações difíceis, brasileiros que são cooptados
para trabalhar em país vizinho... Essas são demandas que chegam ao CETRAP,
que temos conhecimento e que acompanho.
Coordenei um seminário em Ponta Porã, para identificar essa realidade e outras
que conheço por trabalhar no comitê. Assim, deparamo-nos com a fragilidade dessa
fronteira, que não é só tráfico de drogas e armas. Na fronteira, a maioria das políticas
tem foco só nesses tipos de tráfico, mas muitas vezes não é só isso. Tem o tráfico
de pessoas, órgãos e crianças, pois aqui é corredor. Mas não tem qualquer relato.
Claro que não tem, pois aqui é só um corredor. Vai impactar lá em outro lugar...
A polícia muitas vezes não tem como enquadrar aqui, então acaba enquadrando
como outra situação. Claro que não vai ter dado...
Então, era sobre isso que eu queria falar. Muito obrigado!
Bolívar Pêgo2 (moderador)

Obrigado a todos os nossos convidados, secretário Cássio Marques, cônsul Armando
Gutierrez, coordenador-geral Sérgio de Souza e padre Marco Antônio, por todas
as excelentes falas e apresentações. Vamos abrir agora para quem quiser fazer
comentários, perguntas, questões. Por gentileza, antes digam o nome e a instituição
que representam.

2. Coordenador-geral de pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea;
e coordenador da pesquisa Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política pública.
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DEBATES
José Antônio Assade Faria (assessor especial do prefeito de Corumbá)

Bom dia! Sou assessor especial do prefeito Ruiter de Oliveira, ex-prefeito de Ladário
e ex-secretário de governo da administração anterior. Eu gostaria de iniciar esta
pequena participação fazendo uma referência, uma homenagem, ao professor
Roberto Paixão, pesquisador muito importante, que em 2005 despertou aqui o
entusiasmo que ele tinha pela questão da nossa fronteira, para as potencialidades
e as oportunidades. Ele abriu os olhos para a cegueira em que nós vivíamos, a
imaginar que temos um problema por ser fronteira, esquecendo que temos uma
oportunidade, um cabedal de oportunidades.
Quero também fazer uma referência à história, pois ela é muito importante,
principalmente quando pensamos em uma questão que envolve povos diferentes.
Se não nos apegarmos ao que aconteceu, nós vamos ter um camalote que vai pelo
rio, como se chama aqui, que vai se enganchando em qualquer barranco. Nós
temos que ter raízes. Aqui, na nossa região, nós temos raízes muito fortes, e elas
criam um potencial imenso para pensarmos o que podemos fazer. Isso, às vezes,
até envolve tentar dimensionar e listar todas as oportunidades que nós temos, de
tão grandes que elas são, de tão numerosas. E a história nos mostra isso.
Para falar rapidamente, aproveitando a presença do Ipea e do Ministério do
Desenvolvimento Regional (MDR), quero ressaltar um ponto. Aqui, há oitenta
anos, Brasil e Bolívia construíram juntos na região o que, na minha visão, é uma
obra gigantesca. Há uma hidrovia entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai,
que tinha sido uma disputa intensa na guerra do Paraguai, e foi construída uma
ferrovia, ligando esses espaços à Bolívia. Brasil e Bolívia a construíram por meio
de milhares de trabalhadores: ela inicia na margem do rio Paraguai, onde foi feito
um armazém, e vai a Santa Cruz de la Sierra. Corumbá e Ladário estão integrados,
mas, antes, foram ligados ao mundo por meio dessa hidrovia. É o centro da América
do Sul, ligando Corumbá e Ladário a Santa Cruz de la Sierra.
Não existe no mundo um exemplo mais forte e mais importante de integração,
educação, saúde, trabalho e segurança nacional do que a construção dessa obra.
E é uma obra que nós simplesmente abandonamos! O porto por construir está
abandonado há mais de vinte anos. Enquanto isso, a Bolívia enfrenta uma imensa
dificuldade para escoamento dos seus produtos por meio do canal do Tamengo.
Vejam a importância de olharmos para trás e verificarmos o que podemos fazer,
pequeno em relação ao que já foi feito.
Agora vou falar de uma outra questão histórica, muito incentivada pelo
Roberto Paixão e por uma visão do prefeito, já naquela época, com relação à
importância dessa integração. Na primeira administração do prefeito Ruiter de
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Oliveira, foi realizado, em parceria com a Bolívia, um grande seminário, que
contou com a participação das Forças Armadas, de todos os setores da sociedade
de Corumbá, todas as secretarias e dos ministros bolivianos.
Desse trabalho, foram criadas câmaras setoriais para tratar de saúde, educação,
comércio, trabalho e do principal gargalo que nós temos, que são os marcos legais
da legislação dos países. Nesse seminário, surgiram inúmeras ideias e oportunidades.
Foi destacada a importância de se fazer um encontro de presidentes, que aconteceu
em Ladário, com os presidentes da República dos dois países presentes. Esse encontro
ocorreu por conta da inauguração de um trecho da rodovia que liga Corumbá a
Santa Cruz, financiada pelo governo brasileiro. Só um parêntese sobre uma bobagem
muito grande que costumam falar: que o Brasil não deve financiar estradas em
outro país. Mas é só observar a quantidade de carretas brasileiras para ver quem
usa a estrada que nós financiamos, e estamos recebendo o dinheiro de volta.
Nessa reunião interministerial, contou-se com a presença de ministros da
Defesa, da Indústria e Comércio, do Turismo, do Trabalho, enfim, sete ministros
do Brasil, outros tantos da Bolívia, sentados frente a frente, os dois presidentes, os
prefeitos e secretários das cidades. Foram traçadas inúmeras metas para a integração
de nossa fronteira, com presidentes e ministros. Uma oportunidade excelente! Entre
essas ideias estão: áreas da segurança, da saúde, entre outras. Cada ministro levou
a sua proposta, mostrou sua função, e entre as ideias estava a grande e sonhada
indústria binacional, para trabalharmos a questão do gás natural em nossa fronteira.
É um absurdo, senhores. Nós temos o maior canal de corredor interior do Brasil,
que é esse sistema interligado de hidrovias, ferrovia e rodovia, ligando os países da
América do Sul ao Brasil e ligando-os aos oceanos Atlântico e Pacífico, pelo rio da
Prata. O gás que passa por aqui não é consumido em Corumbá, Ladário, Puerto
Suárez, Puerto Quijarro: ele vai ser vendido, dando uma volta quilométrica, em
Santa Catarina. E quando nós pensamos em utilizar esse gás, ouvimos: “Olha, você
pode até utilizar, mas vai ter que pagar o preço de Santa Catarina”.
Quanto o Ipea e o MDR podem nos ajudar nisso? A presença de vocês é
fundamental na avaliação do que estamos fazendo, das condições do arco Central,
das potencialidades que temos aqui. A Bolívia tem gás e ele passa por aqui. Bolívia
e Brasil têm minérios, e esse minério precisa de uma indústria siderúrgica aqui, que
pode ser no Pantanal, pode ser lá em Campo Grande, pode ser em algum lugar da
Bolívia. Mas é um absurdo pensar que todo o nosso minério vai para a China sem
agregar valor algum na região. Tendo mais energia, terá mais trabalho. Nós pensamos
nos milhares de bolivianos que saem daqui para se escravizarem em São Paulo, para
trabalharem na indústria têxtil, quando nós podemos mantê-los aqui.
Quando fui prefeito de Ladário, trabalhei com um grupo de empresários
brilhantes que se propuseram a implantar uma indústria têxtil em nossa região,
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atraindo e aproveitando essa mão de obra, uma parte brasileira, uma parte boliviana,
para que nós fabricássemos em nossa região, impedindo que se fizesse esse fluxo para
lá, e trazendo para cá o desenvolvimento de uma indústria têxtil no Brasil. E vamos
falar de história. Ali em frente ao prédio da universidade federal nós temos a fiação
de uma fábrica de tecidos abandonada há mais de cinquenta anos, e a história mostra
que alguém pensou nisso antes de mim. É isso que nós precisamos desenvolver
na nossa cidade.
Nós temos hoje na prefeitura – e falei com o prefeito e com o secretário de
governo – a disposição de incrementarmos setorialmente todas essas ideias, em
uma continuidade da gestão anterior, e nós, por meio de cada setor, as discutimos,
como foi dito aqui ontem pelo representante do MDR. Se nós vamos oferecer
serviço de saúde, atender aos bolivianos, por que nós não os recebemos para fazer
esse atendimento? Por que não sermos contemplados em nosso sistema hospitalar,
em nosso sistema de saúde, para fazer esse atendimento?
Para concluir, o que mais precisamos levar como avanço desta oficina é a
presença de vocês, dados, downloads, pesquisas, que enriqueçam os nossos trabalhos,
que vocês trabalhem juntos com as nossas universidades. Que o MDR leve até
Brasília todas as nossas demandas para que possamos produzir aqui, para que não
tenhamos mais esse absurdo de ver os recursos destinados à área de fronteira serem
utilizados pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), em vez de serem usados
pelos ministérios, em todas as áreas. Para cada uma delas nós temos um cabedal de
projetos e propostas e de intenções que efetivamente estão além do que realizamos.
Essa é a posição de nossa cidade em relação ao arco Central.
Finalizando, eu perguntaria: qual o canal que nós podemos utilizar para que
possamos ter uma comunicação direta com vocês? Como a que tivemos quando
o senhor me mandou um e-mail para acionar o gabinete do prefeito sobre esta
programação. Canal para termos vocês aqui de uma forma permanente, atuando
em todas as nossas ações, junto à prefeitura, junto aos órgãos da polícia, a nossos
eventos e participando de nossos projetos. Vocês, tanto o ministério como o Ipea e
a universidade federal, podem dar um selo de qualidade aos nossos projetos e às
nossas visitas em busca de recursos para implementação de nossos projetos.
Muito obrigado!
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Bolívar Pêgo (moderador)

A fala do senhor foi muito rica. São vários exemplos e sugestões. A mesa pode
responder, e eu espero que nos trabalhos de grupo a gente esteja captando, também,
todos esses pontos. Foi uma contribuição excelente!
Daniel Frainer (SEMAGRO/MS)

Bom dia! Quero direcionar minha pergunta ao secretário Cássio Marques. Eu lembro
muito bem do fórum que teve a discussão referente à mineração, eu estava presente.
Na verdade, foi uma reunião em que se apresentaram questões relativas ao setor,
alguns sinais prospectivos, saídas para a crise em que o setor se encontra. Eu tenho
uma preocupação muito grande sobre aquele dia, pois fomos convidados para uma
reunião na Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS).
Ficou deliberado que ia ser criado um comitê, composto pelo presidente da
Assembleia Estadual, um representante da FIEMS e outro da executiva do governo
do estado. Infelizmente, até o momento, não vi deliberação alguma. Queria saber
se, por parte da prefeitura, alguém foi procurado para algo em relação a isso, se
evoluiu? A ideia era trazer essas alternativas para o setor, na forma do governo do
estado, e que eles poderiam auxiliar naquele planejamento. A ideia da Vale, na
verdade, era deixar de atuar no estado.
Eles estavam recebendo aquele 1%, mas acumulando cerca de US$ 500 milhões
de prejuízo ao ano. E a ideia era mesmo sair se não houvesse alternativas em relação
a essa cadeia. Outro estudo que ele citou é o que foi feito em 2006, que estimou o
produto interno bruto (PIB) do setor e fez outro encadeamento produtivo local,
e estava para ser publicado no Ministério da Infraestrutura. Ou seria o dessa
própria consultoria que fez o levantamento primário de dados e publicou na forma
descritiva, como nós temos lá, que é o Diagnóstico da Cadeia da Mineração? Só
que, na verdade, não tem nada de cadeia. Tem só um levantamento de dados
secundários, sites, que a meu ver não trazem algo prepositivo em direcionamento
a que se esclareça ou se diagnostique o setor atualmente no estado. Obrigado.
Jorge de Castro (secretário de segurança pública de Corumbá)

Bom dia a todos! Só para contribuir com relação a essa fala do Daniel Frainer, vou
falar em desenvolvimento porque fui secretário de desenvolvimento econômico
do ex-prefeito de Ladário, José Antônio. Acabamos de sair de um evento na
Associação Comercial, e, com relação às providências e a esse fórum da mineração,
o secretário estadual de desenvolvimento econômico trouxe um decreto assinado
pelo governador, que cria a câmara temática exatamente para dar continuidade,
agora oficialmente, pelo governo do estado, a esse fórum. Isso envolve diretamente
a questão de relacionamento com os bolivianos aqui da fronteira. Como o José
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Antônio falou, a polícia tem uma grande dificuldade em escoar principalmente
minério ali de Mutum. A Bolívia procura caminhos alternativos por Puerto Busch,3
tem que estar 100 km para dentro do Pantanal, enquanto podia estar tirando todo
esse minério daqui pelo porto de cargas de Ladário.
Tem porto privado, tem porto federal que já existe e está desativado, criado
há oitenta anos, como o ex-prefeito José Antônio está falando. Então, hoje foi
criada essa câmara temática e o nosso prefeito de Corumbá, Ruiter de Oliveira,
solicitou ao secretário de desenvolvimento, ao presidente da FIEMS, que sensibilize
o governador para que tire do papel uma empresa chamada Mato Grosso do Sul
Mineral (MS Mineral), a fim de que o setor daqui fique mais forte.
Em Corumbá, estão localizados aproximadamente 80% das reservas minerais
do estado. Isto propicia à MS Mineral a oportunidade de fazer o trabalho da
mesma forma como ele é feito em Minas Gerais, no Pará e na Bahia. Então, foi
um gigantesco avanço, que acabou de acontecer há meia hora, e, com certeza, essa
empresa vai conversar diretamente com a Bolívia. Isso tem a ver com ferrovia, com
hidrovia, então o MDR tem de estar a par dessa situação e trabalhar junto conosco.
De uma forma ou de outra, a economia de nossa região gira muito forte por debaixo
d’água, além do aspecto político em torno da questão mineral, tanto direta quanto
indiretamente. É um grande potencial que existe para o desenvolvimento. Temos que
utilizar a verticalização, e José Antônio falou sobre isso, porque é muito importante.
O secretário Cássio Marques falou sobre isso também, porque trabalhou no setor.
A gente tem uma perspectiva na questão do gás natural, é importante dizer,
porque vai ser construída uma termoelétrica aqui, uma coisa que já se trabalhou
há muitos anos, mas atualmente está para acontecer. Assim, vai ser possível usar
esse gás como insumo, e ele poderá ser utilizado, também, nas demais atividades
industriais e comerciais de nossa região. O MDR, por sua vez, precisa nos ajudar
muito por isso. O Ipea deve levantar isso e demonstrar para os outros ministérios
que não podemos recuar agora. Essa discussão já aconteceu há dez, quinze anos,
e não deu em nada, mas agora tem tudo para acontecer, porque o gás, como o
José Antônio falou, é o grande propulsor, pois é uma energia que pode chegar
muito barata em Corumbá, já que está vindo da Bolívia. Encarece para chegar a
Santa Catarina, mas na nossa região vai chegar a um preço muito mais baixo.
Então, queria contribuir neste debate sobre o que o colega falou, porque acabou
de ser assinado esse decreto pelo governador, e as coisas vão mudar muito. Todavia,
nós não podemos perder essa possibilidade. Esse canal com o Ipea e o MDR é muito
importante para que, daqui a cinco anos, não tenhamos que fazer outra reunião
como esta, para começar tudo de novo, discutir tudo outra vez. O professor Tito
3. Porto localizado às margens do rio Paraguai, na província boliviana de Germán Busch. Poderá armazenar e proporcionar
transbordo de grãos, minérios, hidrocarbonetos, fertilizantes, entre outros produtos.
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de Oliveira sabe muito bem que é o caminho que vem desde lá atrás, tudo o que foi
falado aqui foi pensado há oitenta anos. O que acontece é que os governos mudam
e aí começa tudo de novo. É preciso ter continuidade, acabar com isso. Por isso
esse canal precisa ser criado, para que a gente não faça essa discussão apenas por
fazer, porque nada mais estamos fazendo que recuperando a história, tudo o que a
gente sabe que pode acontecer aqui. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado.
Cássio Marques (secretário de governo de Corumbá)

Respondendo aos questionamentos, uma parte importante era essa demanda de
que o governo do estado fizesse surtir os efeitos, no sentido de abraçar a causa,
e assumisse essa questão da priorização. Por quê? Porque poucos segmentos da
economia do estado, como as cadeias produtivas dos outros setores, estavam sendo
contemplados. Um grande problema nosso é a mineração, como o Jorge de Castro
falou. O governo do estado estava tratando de todos os segmentos da economia,
olhando as regiões importantes, e nossa preocupação e das empresas que estão aqui
instaladas é que sabemos que a atividade de mineração é eminentemente quase uma
exclusividade em Corumbá e Ladário, em função do volume de minério extraído.
Há outras mineradoras, mas uma política do estado, referente à mineração, deveria
obviamente ter como prioridade essa região.
Não há dúvida, mas, como ele é um secretário de estado, é evidente que não
pode desprezar algumas considerações. Só que, preocupados com a urgência de se
criar essa empresa, concorda-se também com sua abordagem como secretário de
estado. Mas aí veio essa boa notícia que o Jorge de Castro está trazendo, que agora
o próximo passo seria a estruturação da MS Mineral, porque aí sim fica aberto um
canal exclusivo para tratar desse assunto. O pleito da nossa região é que, para a
posição de diretor-presidente dessa empresa, tivesse uma pessoa fortemente ligada
à atividade, com experiência nas dificuldades que o setor enfrenta aqui.
Nesta região, a verticalização da produção de produtos siderúrgicos passa pela
questão dos insumos. Por exemplo, a próxima etapa da cadeia produtiva de minérios
é o ferro-gusa ou ferro-esponja. Ou seja, precisa-se de carbono. E ele vem de onde?
Ou vem da areia, mas o processo é meio complicado, ou a indústria de ferro-gusa se
torna predominantemente utilitária de carvão vegetal, que é outro tipo de atividade
econômica. O gusa venceu muito em função de desmatamento, do aproveitamento
de matéria orgânica fruto do desmatamento legal ou ilegal, e depois passou a ser
oriundo de florestas plantadas. Assim, a produção de carvão vegetal passou, por
meio de outros critérios, a ter uma indústria, que vem de florestas homogêneas.
Todavia, a oferta de carvão de origem florestal regular, de florestas plantadas, não
era possível para suprir a demanda. Então, por exemplo, havia produção em Ribas
do Rio Pardo, Campo Grande, Aquidauana e Corumbá, mas, atualmente, só tem
nesta última. E de dois fornos, apenas um está trabalhando. Por quê? Porque são
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só problemas. Custo do insumo e operação em função de sazonalidade, época de
chuva não tem carvão, uma série de problemas. Então, tem-se uma capacidade
limitada. Quem resolve isso do ponto de vista do produto já semissiderúrgico?
É a tecnologia que permite redução de custos, que usa o gás natural e pega o
hidrocarboneto, que tem a todo tempo oferta contínua, qualidade assegurada,
uma série de fatores benéficos.
O que impossibilita isso? Essa cadeia não se verticaliza, por quê? Aí vem aquele
contrato de compra e venda da Petrobras, uma série de dificuldades. A própria
mineradora, a Vale, por exemplo, que é a maior empresa na área, tem como política
não competir com seus compradores. Então, ela jamais teria interesse em verticalizar
a produção, pois assume que não pode ser uma concorrente do seu comprador,
preferindo manter a política do “vou ser mineradora”. Assim, nós teríamos, dentro
dessa MS Mineral, a possibilidade de que fossem criadas condições para as empresas
que viessem verticalizar a produção da cadeia. Portanto, precisamos de um corpo
técnico especializado, senão a empresa vai enfrentar outros fatores, como na questão
da negociação de compras, na disponibilidade de gás.
Agora, como está o Mato Grosso do Sul para poder comprar diretamente
da Bolívia? Em conversas, lá na Bolívia, já houve reuniões com relação a isso.
O contexto para operacionalizar essa verticalização da cadeia envolve que o governo
do estado assuma essa questão. Porque prefeitura não pode fazer isso, não tem
como, não é papel dela, e o estado tem que ter essa prioridade. Entende-se que o
momento talvez não fosse aquele, mas agora nós temos uma prioridade. O fórum
deveria ter um documento, e a própria mineradora nos passou o bastão para que o
município assumisse o papel de fazer essa interlocução com o governo do estado.
Como o documento veio de uma única empresa, nós procuramos consultar outros
setores para ver se tinham alguma coisa a acrescentar. Entretanto, esse documento
praticamente retrata, nesse painel, a realidade do setor de mineração. O que
acrescentaríamos nisso? É a possibilidade de verticalização.
Quem produziu esse documento o fez visando à sustentabilidade da indústria
mineral, não abordou outros aspectos que não tem interesse, pela própria atividade.
Todavia, o município tem, o estado tem, e interessa a todo mundo. Então, é nesse
ponto que a gente está. Esse estudo ao qual me referi é o trabalho apresentado
pela secretaria municipal, com dados econômicos de nossa região, salário médio,
número de trabalhadores do setor, em que se elaborou um indicador comprovando
para nós que a atividade de mineração, do ponto de vista de retorno social, é a
atividade que mais impacta para o bem ou para o mal. Se não tiver, ruim; se tiver,
melhora muito a condição de vida da população do município.
Obrigado.
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Bolívar Pêgo (moderador)

Sobre a pergunta e a sugestão do senhor José Antônio, deixarei o Sérgio de Souza
falar depois, mas vou tentar responder primeiro. É uma proposta muito boa, e
eu agradeço, pois significa reconhecimento de nossas instituições. Eu vejo que
são instituições respeitadas e podem contribuir efetivamente para a melhoria
da situação do município e até da região, mas é importante compreender os
perfis de cada instituição. O Ipea é uma instituição de pesquisa aplicada, a gente
representa uma instituição que procura avaliar políticas. Esse momento é para nosso
entendimento, conhecimento, amadurecimento e discussão, para que a gente possa
ter mais conteúdo, mais informações, para que se possa fazer sugestões de melhoria
de políticas. A gente não está à frente, na execução da política.
A gente vem na retaguarda, acompanhando. Então, acho que o Ipea pode
contribuir sim, mas dentro do seu campo de atuação. Esse é um dos papéis do
instituto, sempre em parceria com o MDR, porque esta pesquisa tem esse formato,
ainda que um pouco na linha da universidade. Porém, a palavra aplicada tem uma
relevância, e esse é o grande foco do nosso trabalho. Não é fazer pesquisa por fazer,
mas identificar políticas que podem e devem ser sempre mais conhecidas para que
se possam fazer sugestões para melhorias.
Entendo que a realização desta oficina já é o início de uma contribuição.
Agora, a evolução do processo, a gente espera que possa ser a mais rápida possível e
com efeitos e resultados junto à localidade – mais particularmente, dentro do arco
Central. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Quanto a desdobramentos, só
a nossa reunião e o nosso evento de ontem e de hoje já nos darão muitas luzes para
que possamos, de alguma forma, tentar influir na melhoria do processo fronteiriço.
Duas coisas são relevantes. Primeira: qual é a vocação local? Vários exemplos
foram dados em nosso grupo, no qual o secretário participa. A gente discutiu isso
bastante ontem e vamos concluir hoje. Qual a vocação da cidade, da região e do
arco? Sérgio de Souza já falou que aqui é passagem para muita coisa. Como ter
ganhos – e ganhos positivos – do ponto de vista da formalização? O professor Tito
de Oliveira ontem falou da formalização, regularização, tornar as coisas viáveis e
positivas de uma maneira geral. O padre Marco Antônio citou vários exemplos
de ilícitos. Então, como tornar essa passagem tranquila, formalizada e que seja
benéfica para quem passa e para o município? De que forma o município pode
ter seus ganhos? E aí é todo o tipo de ganho, não só o financeiro. A melhoria da
segurança, por exemplo, é um tipo de ganho. E qual é a vocação da região? Já se
falou da superintendência para favorecer a interlocução. E o que o município tem
condição de fazer, às vezes até em consórcio com municípios vizinhos, inclusive
com os bolivianos? O que precisa do governo do estado e do federal?
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A questão federativa tem que ser trabalhada de forma a deixar tudo muito
claro, porque às vezes a solução está aqui, mas a gente acha que depende do governo
do estado para ter uma solução local. Basta ter uma melhor interlocução entre
os agentes locais. Aqui tem uma universidade federal que é muito forte, tem um
mestrado específico sobre fronteira que é referência nacional. Tem um professor
aqui presente (Tito) que é referência nacional no que faz. Aqui tem a Vale, uma
das maiores mineradoras do mundo, para dar como exemplo. Corumbá possui
os quatro modais de transportes em funcionamento (porto, aeroporto, ferrovia
e rodovia). Quer dizer, como ter uma articulação positiva disso tudo que é local?
Por que o gás não abastece a cidade? Porque possivelmente a decisão foi
mais privada, foi da Petrobras, de não distribuir o gás ao longo do percurso. E o
projeto inicial dentro do território brasileiro abarcava isso: identificar as grandes
localidades, os potenciais ao longo desse caminho, para que o gás fosse utilizado
para favorecer os locais, as cidades, as indústrias. E isso não aconteceu porque
prevaleceu o interesse privado.
Então, é importante trabalhar nessa dimensão: o que é local e pode ser
viabilizado aqui, o que é estadual, no que a superintendência pode e deve atuar,
pensando na região e no próprio arco, e o que é nacional. E aí entra a discussão da
distância, pois Brasília está muito longe. Infelizmente, a gente tem que considerar
que Brasília não está efetivamente preocupada com os vários pontos de fronteira,
a não ser aqueles que são muito problemáticos e que têm reflexos nos grandes
centros. As ações são pontuais, até tornar a situação mais ou menos tranquila e
depois praticamente volta ao que era antes. Essa é uma realidade e, infelizmente,
funciona desse jeito.
Sérgio de Souza (Sudeco/MDR)

Rapidamente, esse informe do Bolívar me lembrou outra coisa que devia ter falado
e acabei esquecendo, sobre algo que, acho, tem um papel importante. Em 2014,
salvo engano, foi constituída na Câmara Legislativa uma Frente Parlamentar de
Fronteira (Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento da Faixa de Fronteira,
reivindicada pela Frente Nacional de Prefeitos, em março de 2012). Se não me
engano, era um deputado do Rio Grande do Sul que estava com eles.
Bolívar Pêgo (moderador)

A Frente Parlamentar do Sul é muito organizada, articulada e atua muito na fronteira.
Sérgio de Souza

Acho que existe, e esse é um novo caminho, também. Quando o Bolívar fala Brasília,
e a gente fala Brasília, são os que tomam decisões, centralizam recursos, a gente sabe
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como se dá essa dinâmica. Só que o fórum da questão dessa frente parlamentar,
porque o Legislativo tem esse poder, tem essa capacidade de sensibilizar, acho que
é um outro caminho, também. A gente deve ter uma atuação mais virtuosa no
caso dessa frente parlamentar em relação à fronteira. Acho que já temos alguns
representantes tanto na Câmara quanto no Senado.
Acho que pode ser uma questão suprapartidária. Aí, talvez, a gente deva
identificar no Legislativo, e acho que a superintendência pode auxiliar, pois, por
mais que nós estejamos no Executivo, nossa superintendência é uma autarquia.
Apesar de estar vinculada ao MDR, ela está em um outro nível de decisão e de
atuação. Então, esse trabalho na região de fronteira tem que cuidar disso. Ir para
além dessas áreas problemáticas, como ontem o General João Denison falou, pois
a fronteira é muito problematizada. É o caso do tráfico de armas para o Brasil, em
que ocorreu um episódio muito violento no Rio de Janeiro e em São Paulo, e aí
alguém vai lá, fotografa as armas, faz a reportagem, mostra alguém com as armas
passando na ponte de um lado para o outro, e o governo, desarticulado, atua para
que venham resolver aquilo. Como ele falou, de forma pontual, sempre não oficial.
Então, a gente não consegue, dentro daquele aspecto que se falou ontem,
mudar uma certa inversão de lógica. Volto a dizer, sem desprezar a defesa e proteção,
que são fundamentais, mas se deve colocar essa questão do desenvolvimento da
fronteira como algo mais sistemático. Isso é um discurso nosso, como técnicos, mas
também precisa de um esforço grande dos governos estaduais e locais. Nós, técnicos,
vamos agora para a superintendência, levamos isso para Brasília, mas eu, como
servidor de carreira, não tenho poder de decisão.
Esses papéis não desaparecem, estão lá. Então, a possibilidade de articulação
com servidores e técnicos está sempre aberta. A manutenção disso e o seu reforço,
seja qual for a liderança que estiver à frente dos órgãos, são coisas que precisam ser
feitas de maneira sistemática. E aí faço votos que a gente consiga ter um trabalho
bom com o governo do estado, junto com o Comitê de Fronteira, e dar conta de
poder retomar. Porque é importante e fundamental a gente dar conta das demandas
de Corumbá, mas há outras demandas de outros municípios da fronteira.
A grande dificuldade é fazer isso chegar até nós e de maneira sistemática.
Vocês têm reuniões, seja uma ou duas por ano, mas que a gente consiga captar
aquilo que está acontecendo no território. Eu sei que a gente está em um
período difícil, complicado, mas a gente consegue. Nem que se faça reunião por
videoconferência. Como há sempre escassez de recursos financeiros, pode-se utilizar
a tecnologia como forma de aproximação, discussão, debate e encaminhamento.
A gente tem como viabilizar, como entrar em contato, mesmo que não se consiga
vir aqui, embora isso de poder estar presente no local seja muito rico.
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É preciso tentar mover esforços para ter uma governança específica de fronteira,
uma política que seja mais sistemática. Essa é a dificuldade que tenho como técnico
da superintendência, e acho que o ministério vai se sensibilizar também com isso,
de a gente conseguir transformar. Não que a gente vá fazer oficinas todo ano, mas
que tenha pautas mais no foco o ano todo, de maneira regular. Que a gente tente
fazer três, quatro reuniões por ano, o que a gente conseguir fazer dentro daquelas
possibilidades. Que a gente não volte, como o secretário falou, daqui a cinco anos,
e a fronteira continue como uma ilustre desconhecida. Daqui a cinco anos, que
os problemas que se conseguiu abordar aqui estejam encaminhados, que a gente
tenha projetos elaborados, que esteja na busca de recursos, que os projetos estejam
sendo implantados, para funcionar. O trabalho da superintendência e do ministério
é ajudar a articular e participar do processo sistematicamente.
Bolívar Pêgo (moderador)

Eu vejo um ponto positivo em o Sérgio de Souza ter vindo como representante
da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e do MDR,
porque são instituições próximas, com papéis diferentes, mas complementares. Ainda
sobre o fornecimento do gás natural em Corumbá, caso isso acontecesse, o preço
pago aqui poderia ser menor do que o pago nos grandes centros consumidores,
dado que a distância é bem menor da Bolívia até aqui.
Manoel Rodrigues (vereador por Corumbá)

Gostaria de parabenizar a presença do cônsul Armando Gutierrez. Minha pergunta
é para ele. Senhor Armando, representando aqui o governo do presidente Evo
Morales, vai ser algo bastante importante sua opinião em referência à bioceânica.
Em 2015, um grupo de empresários daqui do estado fez uma viagem até La Paz, e
de lá a Quito, para tratar da rodovia. Porém, não houve sucesso nas reivindicações
para que fosse oficialmente um corredor bioceânico quando se fala em rodovia.
Não houve uma resposta do governo da Bolívia em relação ao trabalho que eles
fizeram, ou seja, de todo o levantamento, toda a operação que foi feita, sobre o
que precisava fazer na fronteira, que precisava regularizar a fiscalização, as aduanas,
sobre os investimentos que tinham de ser feitos para poder se tornar realmente
um corredor bioceânico.
Já existe essa rota, já tem transporte até aqui. Lógico que se pode canalizar para
o Peru. Mas, pergunto: o que a gente pode voltar a conversar sobre isso, cônsul,
para que possamos, como fronteira, ajudar nesse tema? Para saber se vai ser só o
MRE ou se o governo municipal também pode colaborar com isso? Eu estive com
representantes do setor de transporte há um mês e ficou claro que o estado do
Mato Grosso do Sul precisa ter vias de escoamento, então, eles estão indo por Porto
Murtinho. Gostaria de tentar fazer esse entendimento, porque não houve avanço
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na nossa conversa, aqui da fronteira, sobre a rodovia. E saber como o presidente
Evo Morales está enxergando essa rodovia bioceânica para melhorar esse fluxo;
pois, veja bem, tudo o que a gente falou de saúde, educação e desenvolvimento, a
gente começa a potencializar porque Corumbá tem essa vocação. Eu acredito que
vindo mais emprego, investindo mais em transportes, a gente vai conseguir ter
uma boa participação nessa integração, e meu papel aqui como vereador é atender,
não só os corumbaenses, mas os nossos irmãos daqui da fronteira. Do nosso lado
de cá, vamos fortalecer a migração, vamos apoiar a Receita Federal também, para
poder melhorar esse trâmite. Eu queria ouvir do cônsul o que o governo da Bolívia
pensa dessa rota bioceânica para que de fato seja uma rota oficial.
Oscar Alvaréz Canaviri (Comitê Interinstitucional de Fronteira – CIF/Bolívia)

Muchas gracias. Soy oficial Alvaréz, de Bolivia. Trabajo y estoy promoviendo un
proyecto importante para Bolivia, desde luego, pero también para toda la región.
El Comitê Interinstitucional de Fronteira (CIF) es un movimiento social, ciudadano,
que no tiene nada que ver con gobierno, tampoco con empresas privadas. Es una
iniciativa ciudadana. Detengo varias preguntas, y desde luego, tengo que hacerlas
en esto panel, pero un poquitito que me dejen hablar aquí, unos minutitos, nada
más, presentando esta idea. El CIF pretende crear una zona económica especial de
desarrollo de toda la provincia Germán Busch, al frente de Corumbá.
Esta idea tiene básicamente la necesidad de tener algunos incentivos fiscales
para que pueda ser de esa forma, una zona económica especial. Zonas económicas
especiales existen en todo el planeta, también aquí en Brasil y Manaus es una de
ellas, con mucho éxito, y nosotros queremos hacer una cosa similar desde luego
aquí en Bolivia. Todas las fronteras son muy dinámicas y tienen muchos problemas,
unos mayores y otros menores, pero esta frontera como alguien dijo: “es más o
menos pacífica”.
También estoy de acuerdo con lo que dijo el Padre Marco Antonio, sobre
todas las vicisitudes y los problemas de los migrantes que van oficialmente, o
que temporalmente pasan de allá para acá y tienen unos inconvenientes etc.
Creo que es necesario que los gobiernos municipales, de aquí de Brasil, Corumbá
y Ladário, y de Bolivia, Puerto Suárez y Puerto Quijarro, no solo esperen lo que
La Paz o Brasilia puedan imaginarse en poder de solucionar los problemas de la
frontera. Creo que nosotros que vivimos acá tenemos muchas posibilidades de crear
y desarrollar políticas, que nos hagan vivir bien mejor. Y además orientar a nuestros
gobernantes en los centro de decisión para que ellos puedan ver que estas zonas
también tienen necesidad de desarrollo. Esto es lo que tenemos a propugnar también
con este movimiento ciudadano, llamar la atención a nuestros gobernantes locales,
nacionales y estaduales, digamos, de que necesitamos eso. Solo para terminar: allá en
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Bolivia, por una parte se habían dos puertos, y ahora se han construido el tercero,
en el canal Tamengo, que nos va posibilitar un comercio internacional más fluido.
Acá, ayer he conocido, y en Bolivia también dijeron que hace tiempo, había un
puerto en la ciudad de Ladario. Yo no sé se estoy equivocado, me corrijan por favor, y ese
también se puede desarrollar y beneficiaría mucho a las exportaciones e importaciones de
Bolivia. Y desde luego de Brasil también. Nosotros tenemos cinco sistemas de transportes
de mercancías que potencializan el comercio exterior en este lugar: ferroviario, carretero,
la hidrobia, también hay una pista de aterrizaje y el gasoducto, que acá también dijeron
que en este lugar también no se puede aprovechar de este producto.
En Bolivia, con la zona económica especial, queremos también que el gas se quede,
porque en Bolivia es igual que acá. Pasa de largo y tampoco lo vemos. Desde luego, uno
se siente que la economía de Bolivia es como en Brasil, un poco estancada y nosotros
estamos sufriendo también una crisis que ya va por el tercer año consecutivo en la
frontera. Es pues una de las razones por las cuales estamos queriendo propugnar esa
zona económica especial. Yo me sumo a la pregunta que hacia aquí a nuestro cónsul y al
concejal de Corumbá, pero también aquí a nuestro hermano Cássio. Cómo podría este
gobierno local dinamizar los comités de frontera que existen pero que no funcionan?
Hace tiempo que no se reúnen. Cuando yo quise hacer algo en ese sentido, el libro de
acta no se encontraba en Bolivia. Creo que ese es un indicador a parecer de que este
instrumento de desarrollo fronterizo no está funcionando bien. Sin embargo, es de
nuestra voluntad para que los comités vuelvan a tener reuniones periódicas. Entonces,
esta misma pregunta al señor Cássio Marques. Gracias.
Tito de Oliveira (UFMS/Campus do Pantanal – CPAN)

Bom dia a todos! Gostei da mesa, foi extremamente rica. Tinha muita coisa
para falar, mas não vou falar tanto. Nós da Academia somos muito movidos por
frases, vou colocar aqui pelo menos duas para sintetizar o que penso. A primeira
é do ex-ministro e fundador do Ipea, João Paulo dos Reis Velloso. Ele disse que
o Brasil é o país das oportunidades perdidas. Foi um grande cidadão brasileiro!
Entre muitas coisas que ele disse sobre o porquê de isso acontecer é que, no geral,
tanto o nacional quanto as localidades olham mais para o macro e se esquecem de
olhar para o micro, para as coisas que estão acontecendo.
Então, esse é um fato. A gente tem que estar sempre atento às questões
menores, porque às vezes o desenvolvimento faz parte delas. Outra frase que eu
gosto muito é do professor Ignácio Rangel, meu grande guru. Ele dizia o seguinte:
a gente tem que tomar cuidado, porque o Brasil sempre fez seu desenvolvimento
na base do nível do estrangulamento. Estrangulava mais e fazia, estrangulava mais
e fazia... Nós não temos a tradição do planejamento. O que acho interessante nessa
questão, em relação às frases que citei , é que na fronteira – fazendo uma análise,
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ou fazendo um estudo sobre essas cidades gêmeas, como Corumbá, de fronteira
do Brasil – vamos verificar uma série de particularidades que essas cidades ou as
regiões de fronteira possuem em relação a regiões não fronteiriças.
Encontra-se alguma questão de formalidade, nível de funcionalidade, mas
há uma que é extremamente importante. Nas regiões de fronteira, ao contrário
das regiões não fronteiriças, as questões conjunturais têm um peso maior do que
as questões estruturais. Isso, inclusive, foi muito abordado por todos. Qualquer
mudança que aconteça na conjuntura, em Campo Grande, por exemplo, o reflexo
é muito pequeno, como foi o caso da mudança do valor do câmbio (dólar/real), das
ações do governo e assim por diante. Aqui, basta uma ação com a qual a população
não concorde, eles fecham a fronteira e criam um problema. É aí que Corumbá
vai descobrir como a Bolívia é importante: na hora que fecha a fronteira. Quando
o dólar sai de R$ 2,50 e vai para R$ 4, para Campo Grande, isso é uma questão
que só vai ter impacto daqui a seis, oito meses.
Aqui na fronteira, os fluxos mudam imediatamente. Trocam-se. Então, o
peso da conjuntura é muito grande nessa região, e isso traz impacto imediato.
Olhando-se essas particularidades, essas regiões de fronteira, especialmente as
cidades conurbadas, têm algo muito importante. É que, em um determinado
momento, essas cidades de fronteira, de um lado, são polo dinâmico; do outro,
polo consorciado. De repente, quando acontece alguma coisa dessa conjuntura,
esses polos mudam, e aqui passa a ser polo consorciado e lá polo dinâmico. Isso
tem que ser bem percebido, porque senão a gente corre o risco de tomar atitudes
equivocadas. Outra coisa importante, quando se começam a analisar essas cidades
fronteiriças, é que o outro lado, à exceção da Argentina, mas Uruguai, Paraguai e
Bolívia, o outro lado tem se aproveitado melhor dessas oportunidades, seja como
polo consorciado, seja como polo dinâmico.
O que está acontecendo recentemente? Quando houve a mudança do câmbio
(real/dólar), eu fiz uma viagem dois meses depois, havia recurso do projeto de
pesquisa, então eu fui a Sant’Ana do Livramento/Rivera, a Aceguá/Acegua,
a Uruguaiana/Paso de los Libres, a Foz do Iguaçu/Puerto Iguazú/Ciudad del
Leste, e eu já trabalhava com Ponta Porã e com Corumbá.
Então, o que se observa? Os polos dinâmicos, antes da desvalorização do real
em relação ao dólar, eram do outro lado, lá em Sant’Ana do Livramento/Rivera.
Rivera é que era o polo dinâmico, e Sant’Ana do Livramento, o polo consorciado.
Aqui, o polo dinâmico estava na Bolívia, e Corumbá era o consorciado. Pedro Juan
Caballero era o dinâmico, e Ponta Porã, o consorciado. As cidades, por exemplo,
Ponta Porã e Corumbá, até certo ponto souberam, de certa forma, aproveitar o fato
de serem polo consorciado. O problema agora inverteu, Corumbá é o polo dinâmico,
e na Bolívia está o consorciado. Ponta Porã é o polo dinâmico, e Pedro Juan, o polo
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consorciado. Por uma série de fatores, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas
estão acontecendo. Então, nós temos que observar essa dinâmica para exatamente
não errar no foco. Eu dou um exemplo do que aconteceu recentemente.
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) teve
um projeto muito bonito, chamado MS sem Fronteiras. Com todas as críticas que
tenho ao Sebrae, eu acho que foi um projeto diferenciado. Foi um projeto bancado
pelo Banco Mundial. E aí, o que aconteceu? A Bolívia se aproveitou muito bem
desse projeto, do dinheiro que veio do exterior por meio do Sebrae. O projeto
acabou, e aí, o que aconteceu? Na Bolívia, o projeto continua. Em Pedro Juan
Caballero e Ponta Porã, o projeto também aconteceu, e o Paraguai continuou com
o projeto, enquanto Ponta Porã não continuou. Corumbá também não, mas lá na
Bolívia, sim. Tanto que tem uma empresa holandesa investindo muito dinheiro
no momento, e a tendência é que chegue aí à questão de milhões de dólares, um
negócio muito interessante, e, por conta desse projeto, já pegando o caminho do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Então, eu acredito que nós temos que olhar para essas questões micro e
esquecer um pouco as questões macro, que não dependem da gente. Eu lembro
que participei, e inclusive o secretário também participou, de um seminário que
aconteceu no final dos anos 1990 sobre a questão do gasoduto. A gente alertava
para o seguinte: o gasoduto não é para resolver os problemas do Mato Grosso do
Sul, ele é para resolver os problemas de São Paulo. Eles estão falando de centros
dinâmicos brasileiros. Ele vai, apenas, passar aqui. Se a gente souber aproveitar na
condição de ser passagem, e por saber que está passando, e tiver uma proposta de
utilização do gás, micro, pequena... Mas, não. Nós queremos o preço mais baixo.
Isso não vai acontecer. E eu me lembro muito bem de que todos os economistas
que estavam nesse seminário, e o nosso secretário deve lembrar, diziam: agora o
Mato Grosso do Sul vai explodir, porque afinal de contas nós vamos ter um gás
extremamente barato, e, como essa energia vai ser muito barata, nós vamos atrair
indústrias. E eu me lembro da pergunta que eu fiz para a mesa: vamos ser radicais?
Vamos dizer que amanhã a energia aqui vai ser de graça. Significa que o Mato
Grosso do Sul vai ser industrializado?
Não! Porque isso é um conjunto de fatores tão grande que termina não
ocorrendo. Não adianta ter uma energia barata, ou o gás que está passando aqui,
que isso não vai resolver. E por fim, com relação ao setor siderúrgico, eu coordenei
a primeira e segunda aproximação do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE),
e isso não aparece. Por que isso não aparece no zoneamento? Porque todos os
nossos exercícios orientavam para que o incentivo à implantação e à melhoria das
condições siderúrgicas desse resultados para mil espaços e não para Corumbá, por
conta do plantio de árvores e uma série de outros fatores.
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Nós chamamos um especialista de São Paulo para essa questão de siderurgia,
e ele falou o seguinte: “Olha, siderurgia tem que dar um passo à frente, e um passo
à frente quer dizer um polo minero-siderúrgico, e, um passo mais à frente, um
polo químico-siderúrgico, e aí vai”... Como é que se vai trafegar um caminhão
com produtos altamente tóxicos sobre o Pantanal, onde o preço do seguro é mais
caro que o preço do produto? Ou seja, eu não posso pensar no polo siderúrgico no
Pantanal porque o transporte de qualquer produto, se for passar pelo Pantanal, vai
ter o preço do seguro quintuplicado, e o valor do produto vai ficar muito elevado,
inviabilizando o negócio.
Eu só não sei até que ponto isso é verdade (o secretário Cássio Marques fala
que em parte sim, em parte não). É exatamente isso que eu queria perguntar a
vocês, primeiramente ao secretário Cássio e ao cônsul da Bolívia, porque o cônsul
não é obrigado a entender da questão econômica. Até que ponto Corumbá está
observando o fato de que hoje ela é o polo dinâmico, e quando ela é o polo dinâmico,
vai ter outras perspectivas, não a de simplesmente ser um polo consorciado como
era, mas ter outras perspectivas?
Se vocês estão olhando Corumbá nessa perspectiva de que a cidade está em
uma situação diferente, com a questão dos fluxos, que em vez de correrem para
lá, agora estão correndo para cá. O que isso significa?As organizações políticas
têm por natureza, na fronteira, a lógica do fechamento e não a lógica da abertura.
Cássio Marques

Em resposta ao vereador Manoel Rodrigues, que falou sobre transporte, ontem
conversávamos sobre onde o município pode atuar para facilitar algumas situações.
Por exemplo, em relação ao transporte para a Bolívia, tem alguma coisa que se pode
fazer em fluxo contínuo, ou seja, uma carreta sai da fábrica, atravessa a fronteira
e entrega em Santa Cruz ou outro destino; e há o caso em que se traz o produto
para Corumbá e é exigido o transbordo dessa mercadoria, para uma carreta que
seja habilitada a fazer o transporte até o destino. A carreta tem que estar licenciada
na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e também no Ministério
dos Transportes da Bolívia. Essa é uma situação. Existe uma dificuldade muito
grande de atender a esse requisito, que é o transporte com transbordo da carga. Nós
não temos, no município, uma infraestrutura para isso, fora algumas iniciativas,
como a Armazéns Gerais Alfandegados de Mato Grosso do Sul (Agesa), que pode
ser utilizada por algumas cargas que obrigatoriamente têm que estar no depósito
alfandegário, além de outras cargas de exportação que não necessariamente precisam
estar em depósito. Nós não temos infraestrutura para essa carga que não precisa
passar por depósito alfandegário.
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Então, é uma situação difícil, por isso foi conversado ontem como a gente
pode encaminhar uma solução, por qual motivo e o que impacta no custo, que
também é um fator de dificuldade. Eu dizia, a área não é o grande empecilho, o
caso é a gestão. Como é que o município vai exercer gestão sobre essa atividade,
por exemplo, sobre estacionamento? É uma coisa mais afeita à iniciativa privada.
Então, é uma dificuldade, mas é uma coisa que tem que ser olhada, uma questão
a ser vista. O senhor Oscar Canaviri falou sobre a situação do comitê de fronteira.
Durante os últimos quatro anos da antiga administração do prefeito Ruiter, como
o assessor do prefeito José Antônio disse, foram feitos vários encontros. Culminou
com um documento do encontro dos presidentes, na Marinha, em Ladário. Houve,
então, a entrega de um documento com vários pontos do comitê em conjunto
com os representantes de Corumbá e da Bolívia. Formatamos o documento e o
entregamos nas mãos dos dois presidentes.
Como nós estamos começando esta gestão, eu vou me comprometer a
recuperar a documentação desses encontros que foram realizados em Ladário
e no centro de convenções em Corumbá, onde foram pautados vários assuntos.
Essa descontinuidade, como disse o Sérgio de Souza, no nosso caso também
acontece. Os documentos devem estar à disposição da administração para a gente
recuperar seus conteúdos e voltar a nos reunir.
Oscar Alvaréz Canaviri

Solamente de que a partir de ahora, digamos, de este encuentro, qué se puede hacer?
Deberíamos ser más dinámicos en hacer encuentros más fluidos, más cercanos, más
constantes, para que no tengamos dificultad en recuperar esos y otros papelitos.
Cássio Marques

Eu vou falar uma coisa para o senhor, sobre a gente fazer em um primeiro momento
aquela reunião envolvendo os prefeitos e os membros da sociedade boliviana e
representantes nossos, do setor comercial, pessoas do local. Precisamos começar a
nos reunir de novo. Se houve descontinuidade, vamos tentar recuperar essa prática.
Esses projetos de verticalização da produção, no aspecto de polo gás-químico,
têm algumas situações com problema. Existe tecnologia para tudo, mas agora, no
aspecto do polo minero-siderúrgico, já é uma coisa muito mais tranquila, pois o
produto siderúrgico, o aço, o ferro fundido são biodegradáveis, vão para a natureza
e voltam a ser minérios.
Então, do ponto de vista de minero-siderurgia, esse impacto é muito pouco
significativo. Agora, se vai ter florestas plantadas, a produção de mudas vai ser
difícil, pois depende de uma outra coisa que não é afeita a nossa região. Verticalizar
contando com o insumo gás natural é outra situação, porque se tem controle maior.
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Inclusive, até a emissão de gases é uma coisa menos impactante que a queima de
qualquer outro tipo de combustível. Do ponto de vista minero-siderúrgico, isso
é muito menos preocupante que o processo gás-químico. Aí é mais complicado,
mas na verdade tem que se pensar nisso, nas iniciativas locais que possam priorizar
o uso desse recurso que a gente tem. Porque, para transportar uma tonelada de
minério de ferro gasta-se US$ 30/tonelada; se for o gusa, US$ 300/tonelada. Então,
qual é o frete, o do minério gusa? E ainda tem o valor do seguro, mas o valor
agregado em relação ao minério de ferro é superior. O primeiro estágio, que
é o gusa, já é de R$ 900/tonelada para R$ 60/tonelada. Quer dizer, teríamos
uma capacidade de transporte (hidroviário, ferroviário ou rodoviário), que
poderíamos estar transportando um produto com valor agregado quase centenas
de vezes maior. Assim, estaríamos gerando impostos com maior valor.
Armando Pacheco Gutierrez (Cônsul da Bolívia em Corumbá)

Lamento que se ha ido el señor Alvaréz, del Comité de Fronteras. La zona económica
especial no existe dentro de la normativa boliviana. Hasta hace unos dos años,
existía la zona franca, como decían. Eso significaba que podían dirigirse, tener
allí talleres, donde funcionen las industrias que tenían mayor valor agregado a los
productos primarios, y con la calidad de acabados, podían salir para la exportación
directamente. Llegados del exterior, por decir de China, a una zona franca, productos
no terminados que acababan por irse también hacia a Brasil, Paraguay y cualquier
otro lugar. En Chile sabemos que existe la zona franca de Iquique, pero no se llama
zona económica especial.
Ese denominativo de zona económica se utiliza más en los sistemas marítimos,
y la zona económica, la que muchos países reclaman. Sin embargo, no tenemos en
la normativa boliviana, ese denominativo de zona económica especial. Entiendo la
preocupación del comité de frontera, que seguramente hay mucha gente involucrada,
que es de Quijarro, de Puerto Suárez, con una preocupación a jugar, porque
tienen que desarrollar sus ciudades y improvisar. También hay el tema de ambos
lugares como Corumbá, que cede espacios para vehículos, camiones, carretasy
embarcaciones. Para las embarcaciones, casi que son las cabeceras, no? Podemos
aprovechar mejor el sistema de las vías fluviales. Sin embargo, el tema de las
carreteras es algo muy rápido. Se no tenemos muchos recursos, pero sí sabemos
aprovecharlos en ambas las ciudades, la frontera podría sacar buenas utilidades
económicas. El tema de turismo especialmente, el tema de restaurantes. Porque el
camionero tiene una particularidad: él escoge el lugar donde vá parar, se duchar,
comer, hacer la manutención en el camión y reposar.
En este lugar, Corumbá, van a tener que parar los camioneros para comer.
Los vimos en el lado boliviano. Los camioneros paran en Roboré y en Puerto
Suárez, y ellos movilizan y dinamizan la economía. No podemos decir qué tantos
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pasan pero sí que pasan. Sin embargo, si sabemos aprovechar, podemos sacar
muchas utilidades. El tema del desarrollo de la frontera del lado boliviano, y creo
que aquí también eso ocurre, no es simplemente un tema regional, es también
de los gobiernos centrales, tanto de Bolivia como de Brasil. Incluso, han añadido
algunos encuentros entre los presidentes de los dos Estados, para realizar algunos
convenios, especialmente en el tema del gas.
Nosotros sabemos que esta región, y más adentro también, Campo Grande,
se utilizan del gas, y creo que la compañía Vale también. Hay una grande necesidad
de gas porque necesitan generar energía para sus industrias y todo. En Bolivia,
sabemos que está cumpliendo su contrato con Brasil en cuanto a proveer o vender
el gas. Sin embargo, hay algunas especulaciones falsas de que Bolivia no estaría
cumpliendo, de que tenía solamente diez metros cúbicos a menos o un millón a
menos, como que si fuera algo para desprestigiar no solo al gobierno de Bolivia,
sino también al gobierno de Brasil. Lo triste, yo diría, es que se ha dado crédito a
esas especulaciones que también se ha aprovechado la prensa de Bolivia y de Brasil.
Igualmente, la Petrobras no haría más contratos para la compra de gas y que
esa capacidad tan contestada de asumir contratos con la Petrobras, la tendría
que asumir una empresa privada. Nosotros entendemos que en algunos días, y
hay habido algunos planteamientos, precisamente en la reunión que hubo hace
unos dos meses entre el gobernador Azambuja, el representante del Ministerio
de Obras Públicas del Brasil y su correspondiente de Bolivia. Los tres firmaron
en la oportunidad aquí en Corumbá, una carta de intenciones. Va haber una
nueva reunión en Bolivia, y está programada sino para julio, quizás en agosto.
De manera que, seguramente, en esa reunión nuevamente volverán a tratar
sobre esos temas.
Yo entiendo que la preocupación por ejemplo, acá y de toda esa zona, es
que quizás había alguna dificultad en el tema en Bolivia porque hay que hacer un
trámite, en la policía hacen una fila, talvez un mayor arreglo en el Estado boliviano,
con algunas obras más. Sin embargo, son las cosas de cada país que precisamente
están coordinando y pudiendo hablar una decisión del lado brasilero, que afecta las
carretas, para que puedan pasar para territorio boliviano y no atrasarse. Obviamente,
no se pueden programar los conflictos sociales que se presenten en ambos los lados.
Alguna vez, hay gobierno que acredita mucho, mucho en la economía, tanto de
Brasil como de Bolivia. Ojala que un día nos libremos de eses problemas.
Otra pregunta es del señor Manoel sobre la bioceánica, en que está. Yo también
voy considerar la pregunta y contestar obviamente. Sobre la bioceánica, estamos
hablando de la ferrovía que está en pleno trámite. Ha habido algunos países como
Alemana, que quieren formar parte y construir esa ferrovía. Construirla tanto
así, yo creo que esos países están equivocados porque no es necesario construirla
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totalmente porque en este momento está construida. La única parte que está en
construcción es especialmente en Bolivia, entre Santa Cruz y Bulo Bulo y entre Bulo
Bulo y Cochabamba, y de allí para acá ya existe ferrovía. Necesita mejorar. Eso va
a disminuir obviamente los altos costos de transporte. Hace un momento, decía el
señor Cássio Marques que el mineral va a US$ 30,00 la tonelada, y el transporte va
con intereses más arriba. Esto es lo que ha ocurrido y esa es la oportunidad de señalar,
mejor transportar antes que explotar o producir. El transporte encarece mucho el
tema de los costos y es una temática común. En Bolivia, el tema de la movilización
del sistema, de posibilitar la rapidez del transporte, es una preocupación. Sabemos
que existe alguna innovación aquí en el lado brasilero, la ANTT no está ocupada
de eso. Allá en Bolivia, tenemos la Autoridad de Regulación y Fiscalización de
Telecomunicaciones y Transportes (ATT), una especie de similar. Ambos tienen
sus normativas que han salido casi unos veinte años atrás, pero que se lo admito
que están en este momento, tanto en Brasil como en Bolivia, puliendo, decimos,
limando el sistema para que se pueda facilitar.
Otro día mismo, ocurre que había una cumbre en Bolivia (Cumbre Mundial
de los Pueblos – por un mundo sin muros, realizada en Tiquipaya, Cochabamba,
20 y 21 junio 2017), que están luchando contra los muros, tuve que pasar este
documento como un alerta. Un bus con mucha gente que está apoyando esa
lucha, estaba viniendo a la cumbre. Un vehículo, muy bueno, perteneciente a una
empresa turística, no pudo pasar porque no estaba inscrito en la ATT de Bolivia.
Sin embargo, tenemos que nos librar de ese problema, y vimos en carne propia
que ese tema se debe tomar en cuenta en toda la reunión que se llega acá. Hay que
pulir ese asunto que no haya ese tipo de impedimento.
Nosotros decimos que, y no dicen los abogados, toda la norma tiene su
excepción como toda la ley debería tener en todas las normas alguna excepción.
De repente, el urgente. Otro día, estaba con los bomberos, por ejemplo. Cuando
urge un incendio en Bolivia, tienen que poder pasar el vehículo para ayudar.
Caso si nosotros tendríamos bomberos en Bolivia, tendrían que pasar a este lado
para ayudar. Cualquier ayuda no debe tener obstáculos. Eso precisamente lo que
se puede recuperar, por ejemplo, ese tipo de términos, que yo voy a informar sobre
eso y obviamente hacer una sugerencia, una recomendación, para que eses aspectos
mejoren en mi país. Que se tome en cuenta esas referencias, y esas recomendaciones
surtan este tipo de reto, que el señor Bolívar tuvo la feliz idea de iniciarla de la para
acá. Bueno, creo que con esas palabras satisfecho las preguntas y las sugerencias
también del señor concejal de Corumbá. Gracias.
Cássio Marques

Um outro ponto importante é o polo dinâmico. Por exemplo, no último carnaval,
foi feita uma pesquisa de onde vieram as pessoas, e a Bolívia apareceu com fluxo
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muito significativo. Então, hoje em dia, se for organizar qualquer evento dentro de
Corumbá, a presença de bolivianos nas festas é muito grande: “mercado interno”,
disse o vereador Manoel Rodrigues. Tivemos um evento turístico há uma semana,
com o presidente da fundação de turismo do estado, que esteve aqui conversando.
Há uma ação do estado e da prefeitura, vão fazer uma visita a Santa Cruz, no sentido
de verificar quais são as agências de turismo de lá, os pacotes, quais os atrativos
que ligariam Corumbá e Bolívia. Então, esse fluxo de turistas que a gente percebe
em determinadas ocasiões, durante a semana, também aparece. Inclusive, com a
carretera (rodovia), ficou muito fácil a vinda das pessoas de Santa Cruz.
Então, vamos fazer uma visita às agências de turismo de Santa Cruz,
principalmente, para abrir um diálogo, apresentar Corumbá como destino na
programação turística das agências. Verificar se é possível incluir Corumbá e
Bonito nas ofertas dos destinos das agências de Santa Cruz. O comércio local já
se beneficia com a vinda dos bolivianos. Quanto mais o real valoriza, maiores são
as vendas e o lucro no mercado interno.
Padre Marco Antônio Ribeiro

Gostaria de abordar duas coisas. É interessante como a China produz lá e traz os
produtos. Nós precisamos fragilizar o trabalhador para que ele produza de graça,
porque ele produz por peça, e uma peça que pagam entre R$ 0,50 e R$ 1,00 vai
ser vendida em loja de grife, lá no shopping, a R$ 200,00. Então, fazem isso ao
trabalhador, levando-o até lá, e o fazendo pagar hospedagem, alimentação. Um frio
desses que teve outro dia, a gente atendeu um jovem que, ao receber o salário,
precisou de um edredom e pagou R$ 350,00 pelo produto. O edredom custava
R$ 50,00. Mas ele não sabia quanto custava, pois ele fica ali em função da produção.
Quanto mais peças produz, mais ele ganha. Como posso admitir uma coisa dessas?
Para não pagar o preço do transporte, eu vejo o imigrante passando por todas
essas situações: é mão de obra escrava, como disse o assessor José Antônio. Eles já
não estão mais no Brás, nem no centro de São Paulo, estão saindo por essa região
para fugir dos olhares da exploração da mão de obra, estão vindo para as cidades
vizinhas. Então, por que não Corumbá? Por que não produzir aqui ou na Bolívia
para lançar produto como fazem na China?
Outra coisa. Saiu a nova lei das migrações. Eu gostaria que todas as instituições
que trabalham na atenção ao imigrante pudessem analisar essa lei, para que ela possa
ser aplicada efetivamente. Eles aprovaram a lei no Congresso, mas as instituições
que trabalham na segurança pública ou nas políticas públicas não conhecem e
não sabem quais as mudanças que essa lei traz. Por fim, já que estou do lado
de vocês dois (Bolívar e Sérgio), morei em Sobradinho, atendi às demandas do
Varjão, que me levavam muito aos ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações
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e Comunicações e, também, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Conheço
muito bem. Morei três anos lá. Obrigado.
Rosa Almeida (UFMS/CPAN)

Bom dia! Minha pergunta é para o Sérgio de Souza, do MDR, aproveitando a fala
do padre Marco Antônio. Há muitas leis aprovadas, mas que não saem do papel.
Aprovaram a lei do free shop (Portaria no 307/2014, do Ministério da Economia), e
eu gostaria de saber do palestrante se já tem conhecimento de ter sido concretizado,
saído do papel em alguma das cidades gêmeas que foram contempladas. No caso
de Corumbá, já foi aprovado, o prefeito sancionou, aceitando essa caracterização
como cidade gêmea, mas desconheço alguma ação que tenha sido feita para
concretizar, até porque esbarra na situação da documentação, na Receita Federal
do Brasil e tudo mais. Eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento, se, em
alguma cidade gêmea, as ações estão sendo mais concretas, e qual o maior desafio
para que isso saia do papel. Obrigada!
Sérgio de Souza

Obrigado pela pergunta. A questão dos free shops é um lado desconhecido, realizado
pelo ministério, no qual nós, das superintendências, não fomos convidados a dar
maior contribuição. Eu sei que tem a Portaria no 213/2016, do MDR, em que o
governo reconheceu quais eram as cidades gêmeas. Na época houve uma disputa
grande, porque Mato Grosso ficou sem ser reconhecido. Então, autoridades de
Cáceres questionaram o ministério. Mas, enfim, acho que o estudo foi bem claro,
e Cáceres não está prevista, até esta data. Eu sei que Corumbá foi contemplada.
Até onde vai meu conhecimento, e eu confesso que nesse assunto ele é parco, eu
não conheço experiência alguma. Talvez, Bolívar, no corpo da pesquisa, tenha
tido mais contato no arco Norte, e talvez saiba alguma coisa do arco Sul, nos
estudos do Ipea. Salvo melhor juízo, não conheço nenhuma experiência exitosa
sobre free shops. Sei que há uma grande demanda [em se inserir no rol das cidades
gêmeas] em função do decreto, justamente porque possibilitaria a implantação
dos free shops. Vejo, assim, que os free shops podem ser usados como ativos do
desenvolvimento, mas percebo que o momento é um pouco desfavorável, como
o professor Tito de Oliveira falou.
Talvez haja alguma coisa que a gente possa regulamentar e pensar no momento
em que as condições conjunturais forem mais favoráveis, mas, particularmente,
preciso confessar meu pouco conhecimento, pois não sei como está isso nas outras
cidades gêmeas. Talvez o MDR saiba, porque as superintendências não foram
partícipes. Isso acontece bastante, porque Brasília, na verdade, é um mundo à
parte, muitas vezes o ministério não fala a mesma língua da superintendência e
vice-versa. Vocês do Ipea tiveram mais contato?
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Bolívar Pêgo (moderador)

Não no nosso âmbito. Eu diria até que Brasília é algo extremamente fragmentado.
Pode ser que esteja acontecendo no âmbito do governo, em outro ministério.
Isso é outra coisa que acontece muito. Às vezes, não necessariamente determinado
tema está sendo avaliado na área que deveria, outra área é que está fazendo isso.
E aí existem as várias razões para isso tudo. Nós podemos falar um pouco sobre a
situação de Cáceres, que o ministério nos solicitou um estudo, e algumas atividades
já estão em andamento. O secretário quer complementar a respeito dos free shops.
Cássio Marques

O que se tem notícia é que estão no âmbito da Receita Federal a regulamentação da
atividade e a questão da abrangência,4 de como funcionaria. Seria mais ou menos
assim: o acesso a essa área, uma área delimitada, ou um empreendimento acessível,
seria apenas para quem estivesse retornando. Por exemplo, fui a Santa Cruz e
retornei ao Brasil, eu, brasileiro, posso passar no free shop e comprar. Eu, morando
em Corumbá, ir lá e comprar, não posso. A ideia é exatamente como funciona o free
shop no aeroporto. Vou ao exterior e ao retornar passo no free shop, compro e entro
no país novamente. Não seria, assim como se pensa, uma área livre de impostos.
Em vez de comprar um relógio ali, vou lá no free shop e compro com isenção de
imposto. Não é assim! A ideia não é essa. Mas não sei se vai mudar, o contexto não
era esse. Funcionaria como se estivesse dentro de um aeroporto, no desembarque
internacional, acessível para quem estivesse retornando ao Brasil.
Tito de Oliveira

Vou falar um negócio interessante. Nós estamos vivendo um momento em que
um jornalista da televisão pauta toda a televisão brasileira. Então, toda vez que o
jornalista fala alguma coisa forte sobre a questão das fronteiras, aí acaba que sai
nos demais jornais da televisão. Quando o jornal de maior audiência, da principal
emissora do país, aborda o tema, o governo toma iniciativa. E aí fica inventando
essas modas, e isso é invenção de moda, como são outras coisas do governo todas
as vezes que o jornalista pauta o maior jornal de notícias.
Rosa Moura (Ipea)

Sobre o estudo de Cáceres, demandado à equipe de Fronteiras do Ipea, pelo MDR.
Por que ele? Porque o ministério está revisando a relação das cidades gêmeas – e esse
é um conceito que a gente deveria também colocar em discussão – e para isso eles
precisam de um estudo que confirme a existência dessas relações. E, também, seria
4. A Receita Federal já regulamentou, e algumas cidades gêmeas estão trabalhando para implantação de seus free
shops. O de Uruguaiana (Rio Grande do Sul) foi inaugurado em junho de 2019.
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interessante que outros estudos de caso fossem feitos, porque há outras situações
de cidades com relações notoriamente conhecidas e que ainda não se incluem nas
cidades gêmeas. O próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
identificou algumas mais, e nós do Ipea também identificamos outras.
Bolívar Pêgo (moderador)

A Rosa Moura é quem fará a coordenação técnica do estudo,5 e todos da nossa
equipe irão participar, para que se possa dar mais essa contribuição, principalmente
diante dessa necessidade de o ministério fazer novos estudos e da oportunidade de
se fortalecer a parceria técnica entre Ipea e MDR. Eu queria saber se alguém mais
tem alguma pergunta, sugestão. Não havendo, eu agradeço a todos mais uma vez
e convido a retornarem aos trabalhos de grupo à tarde.

5. O estudo foi realizado e apresentado ao MDR no mês de novembro de 2018, com a sugestão de que Cáceres
(Mato Grosso) e San Matías (Bolívia) fossem consideradas cidades gêmeas. O estudo foi aprovado pelo ministério, e
a confirmação veio por meio da Portaria MDR no 1.080, de 24 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial da União
(DOU), de 29 de abril de 2019.
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CAPÍTULO 10

APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE: O ARCO CENTRAL, A PESQUISA
FRONTEIRAS E O TRABALHO EM GRUPO
Bolívar Pêgo1
Rosa Moura2

A pesquisa Fronteiras do Brasil tem como objetivos: i) organizar informações e
produzir um conjunto sistemático de estudos que compreendam aspectos econômicos,
sociais, ambientais e de governança em relação aos municípios localizados na faixa
de fronteira brasileira e seus vizinhos sul-americanos; ii) caracterizar e analisar os
arranjos transfronteiriços (cidades gêmeas) e as alternativas compartilhadas de
gestão urbana; iii) analisar e avaliar as políticas públicas ora em desenvolvimento
na faixa de fronteira brasileira e as relações transfronteiriças; e iv) organizar oficinas
temáticas para debater questões, hipóteses e conhecer melhor a realidade local da
fronteira, visando contribuir para a melhoria das políticas públicas sobre fronteiras.
Este último traz a Corumbá a equipe envolvida com o projeto.
Antes de iniciarmos as atividades em grupos de trabalho, apresentaremos
alguns aspectos que não devem ser desconsiderados nos debates. Entre dezesseis
pontos vulneráveis identificados na faixa de fronteira brasileira (Brasil, 2016), sete
se encontram no arco Central (mapa 1): a região de Guajará-Mirim (Rondônia); a
região das cidades de Costa Marques e Pimenteiras (Rondônia); a área de fronteira do
Pantanal mato-grossense com a Bolívia (200 km); toda a extensão de fronteira seca
de Mato Grosso com a Bolívia (700 km); a BR-262, saída de Corumbá para Campo
Grande (Mato Grosso do Sul); a área do Pantanal sul-matogrossense, fronteira
com a Bolívia, região de Amambaí; e a fronteira seca de Mato Grosso do Sul com
o Paraguai, entre as cidades de Antônio João e Mundo Novo.
Não apenas nos pontos vulneráveis, mas em toda a extensão da fronteira
se repetem ilícitos a exigir maior controle como garantia de segurança, como:
i) tráfico de pessoas, entorpecentes, armas de fogo, munições e explosivos;
ii) contrabando de veículos e cigarro; iii) pirataria de compact disc (CD), bebidas
e eletrônicos; iv) sonegação e evasão de divisas; v) crimes transnacionais; vi) crimes

1. Coordenador-geral de pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea;
e coordenador da pesquisa Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política pública.
2. Profissional sênior na Dirur/Ipea.
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ambientais e desmatamento ilegal; vii) conflitos fundiários; viii) garimpos ilegais;
ix) trabalho escravo; e x) imigração ilegal.
MAPA 1

Brasil: cidades gêmeas e pontos vulneráveis segundo os arcos (2019)

Cidades gêmeas
Cidades gêmeas e pontos vulneráveis
Tríplice fronteira
Faixa de fronteira
Arco Norte
Arco Central
Arco Sul

Fonte: Brasil (2016).
Elaboração: Gustavo Ferreira.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Como enfrentar essa problemática? Como se beneficiar da diversidade e das
oportunidades que cada parte da fronteira tem a oferecer? A pesquisa Fronteiras
do Brasil se volta exatamente a se acercar da realidade, dos agentes que convivem
com o cotidiano da fronteira, para, por meio destas oficinas de trabalho, despertar
ideias, propostas e alternativas que contribuam na elaboração de políticas públicas
adequadas à fronteira oeste brasileira.
É importante registrar os principais produtos resultantes dessa pesquisa: as
realizações de quatro oficinas de trabalho e publicações de três livros. As oficinas
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foram as de Brasília (Distrito Federal), Boa Vista (Roraima), Corumbá (Mato
Grosso do Sul) e Uruguaiana (Rio Grande do Sul). Os livros publicados foram:
Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política pública (volume 1),3 Fronteiras do
Brasil: diagnóstico e agenda de pesquisa para política pública (volume 2) e Fronteiras
do Brasil: uma avaliação do arco Norte (volume 3). Houve também uma participação
em audiência pública do Senado Federal sobre segurança pública na fronteira
brasileira, em novembro de 2016, e participações em reuniões técnicas do Grupo
de Trabalho (GT) 18, do Mercado Comum do Sul (Mercosul), realizadas no
Ministério das Relações Exteriores (MRE), em 2017 e 2018. Estão previstas as
publicações dos resultados desta oficina de trabalho em Corumbá, em Fronteiras
do Brasil: uma avaliação do arco Central (volume 4); e dos resultados da oficina de
trabalho no arco Sul, em Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Sul (volume 5).
Anotados alguns problemas gerais, e apresentados os resultados e as previsões de
trabalho da equipe, daremos início aos trabalhos em grupo. As discussões devem estar
vinculadas aos objetivos do trabalho, que são levar questões, hipóteses e conhecer
melhor a realidade local da fronteira do arco Central, visando contribuir para
a melhoria das políticas públicas sobre fronteiras. Tais objetivos têm como pontos
norteadores: i) avaliar as políticas públicas já implementadas ou em implementação;
ii) debater pontos para um diagnóstico da situação atual; iii) recomendar ações e
soluções públicas compartilhadas; e iv) propor encaminhamentos.
As atividades devem respeitar as quatro escalas de análise do projeto: local,
regional (os arcos, conjuntamente com a escala estadual), nacional e internacional.
No projeto, se entende que a origem dos problemas, sua incidência e as soluções
perpassam mais de uma escala e exigem estratégias de intervenção ao mesmo tempo
articuladas e diferenciadas em cada uma, assim como transescalares. Dessa forma,
os debates nos GTs sobre cada área temática deverão levar em consideração todas
essas escalas e estratégias de análise. Os grupos foram organizados com base em
três áreas temáticas, conforme relacionado a seguir.
1) Economia e desenvolvimento: poderá abranger os subtemas infraestrutura
e logística (presença ou previsão de corredores viários, circulação,
transportes, aduana, pontes e navegação); financiamento (infraestrutura
e equipamentos urbanos); tecnologia (pesquisa em universidades
e institutos federais); e regulação e mecanismos institucionais
interfederativos de gestão.
2) Gestão urbana: poderá contemplar planejamento e gestão (integração
entre municípios dos arranjos transfronteiriços existentes no arco
Central, participação e debates entre segmentos atuantes dos dois lados
3. Reúne os resultados das pesquisas em andamento: conceitos e métodos; caracterização; regulação e instituições;
diagnóstico e avaliação; estudos de caso; desafios; e perspectivas.
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da fronteira); equipamentos e serviços urbanos (saúde, educação, cultura,
mobilidade, circulação urbana, saneamento, gestão das águas/rios, entre
outros); turismo (patrimônio arquitetônico, histórico e natural; e turismos
de compras e de passagem no cruzamento da fronteira); e regulação e
mecanismos interfederativos de gestão.
3) Defesa do território e integração entre os povos: poderão tratar do subtema
da gestão ambiental (unidades de conservação, recursos minerais,
biodiversidade e cooperação internacional); dos povos da região (nações
indígenas, ribeirinhos, assentados, quilombolas, garimpeiros, posseiros,
mineradores, agricultores, pecuaristas e madeireiros); das migrações
(impactos das migrações, estratégias de acolhimento ao imigrante,
orientação ao emigrante, inclusão produtiva e sistema de monitoramento);
da segurança (ilícitos ambientais; mineração irregular; tráfico de drogas,
armas e pessoas; biopirataria; cooperação técnica na área de inteligência;
protocolo comum entre órgãos de controle da fronteira; e hidropolítica);
e da regulação e mecanismos institucionais interfederativos de gestão.
Os debates deverão estruturar-se em dois conjuntos: i) contextualização,
avaliação, desafios e oportunidades; e ii) sínteses, recomendações e encaminhamentos.
A dinâmica estabelecida para a atividade foi definida da forma descrita a seguir.
No primeiro dia, 28 de junho, serão destinados trinta minutos para reflexão
individual dos participantes e anotações dos pontos fundamentais concernentes
a um roteiro de questões; posteriormente, serão contextualizados e debatidos os
problemas do arco Central, avaliadas as ações governamentais e de outros agentes,
além de apontados os grandes desafios. No segundo dia, 29 de junho, deverão ser
sumarizadas as conclusões e recomendações, apresentadas e debatidas em plenária,
e sugeridos os encaminhamentos. Uma síntese dos debates dos três grupos e
as recomendações e os encaminhamentos aprovados constarão no documento
Resultados da Oficina do Arco Central, a ser publicado pelo Ipea.
TRABALHO EM GRUPO

Para operacionalização da dinâmica de grupo, foi escolhido o método de grupo
focal, no qual os participantes foram distribuídos em círculo para facilitar a discussão
das perguntas propostas pelo grupo de pesquisa. Com essa estratégia, foi proposta
a valorização da fala dos agentes locais, assim como maior estímulo ao debate,
reflexão e avaliação. Todos os participantes contribuíram para a organização do
espaço, as discussões e as conclusões sobre os temas.
Os mediadores iniciaram com a descrição das atividades que seriam
realizadas e solicitaram que cada um dos participantes fizesse uma pequena
apresentação de si, informando, principalmente, nome, instituição de origem e
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localidade, se era morador de Corumbá ou de outra localidade do arco Central,
nacional ou transfronteiriço. O próximo momento de trabalho dos grupos
foi de reflexão individual sobre as questões sugeridas, respeitando-se os temas
centrais de cada equipe, a elaboração dos apontamentos e as pontuações para
o momento do debate.
Os resultados desses trabalhos em grupos serão apresentados sob a seguinte
organização: i) identificação dos grupos (coordenação, participantes e relatoria);
ii) transcrição dos apontamentos individuais segundo roteiro de questões norteadoras;
iii) síntese da transcrição dos debates entre os participantes; e iv) quadro-síntese de
apoio à relatoria.
Grupo A: economia e desenvolvimento

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea.

Coordenador: Bolívar Pêgo (Ipea)
Facilitador: Sérgio Magno de Souza (Superintendência do Desenvolvimento
do Centro-Oeste – Sudeco/Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR)
Relator: Daniel Frainer (Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar do Mato Grosso
do Sul – SEMAGRO/MS)
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Participantes
•

Armindo Tudela Fardim – Grupo Fala

•

Cássio Costa Marques – prefeitura de Corumbá (secretário de governo)

•

Daniel Massen Frainer – SEMAGRO/MS

•

Enrique Duarte Romero – Universidade Federal da Grande
Dourados (UFGD)

•

Manoel Rodrigues – Câmara de Vereadores de Corumbá (vereador)

•

Marco Antônio Alves Ribeiro – Pastoral do Imigrante de Corumbá (padre)

•

Massilon de Oliveira e Silva Neto – Polícia Militar (PM) de Mato Grosso
do Sul

•

Oscar Alvarez Canaviri – Comitê Interinstitucional de Fronteira (CIF)/Bolívia

•

Yvert Kury Aguero – Grupo Especial de Fronteira do Mato Grosso
(Gefron/MT)

Temas que orientaram os apontamentos individuais, os debates no grupo de
trabalho e a elaboração do relatório a ser apresentado na plenária estão relacionados
a seguir.
Contextualização

•

Como você vê a faixa de fronteira?

•

Você considera adequada a largura de 150 km de faixa de fronteira para
o arco Central? Por quê?

Avaliação

•

Como avalia as políticas públicas referentes a: i) infraestrutura e logística
(presença ou previsão de corredores viários, circulação, transportes, aduana,
pontes e navegação); ii) financiamento (infraestrutura e equipamentos
urbanos); e iii) tecnologia (pesquisa em universidades e institutos federais)?

•

Considera adequados os meios de regulação e os mecanismos institucionais
interfederativos de gestão?

Desafios

•

Na sua percepção, quais seriam os grandes desafios e as principais
recomendações para o arco Central na faixa de fronteira?

•

Como os governos têm atuado diante desses desafios? Há participação de
empresas privadas e entidades civis? Quais? Como participam?
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Quais os encaminhamentos para enfrentar os desafios?

Oportunidades

•

Dadas as especificidades das regiões da fronteira, quais políticas
diferenciadas, novas ações e/ou acordos exitosos de outras regiões você
sugere que sejam implementados para o enfrentamento dos desafios da
faixa de fronteira do arco Central?

RELATÓRIOS INDIVIDUAIS
Armindo Tudela Fardim (Grupo Fala)
Contextualização

Eu vejo a faixa de fronteira com grandes oportunidades de negócios em exportação
e importação, principalmente agronegócios de grãos, produtos automobilísticos,
tratores, carros de passeio, entre outros produtos para venda. Deveríamos recuperar
a malha ferroviária e trazer o trem do Pantanal (expresso oriental) para transportar
passageiros e turistas, e também o trem de carga. Quanto à faixa de fronteira, os
150 km de largura estão adequados.
Cássio Marques (Prefeitura de Corumbá)
Contextualização

A faixa de fronteira é uma região rica em vários aspectos, mas que enfrenta enormes
desafios, uma vez que se somam às atribuições constitucionais dos municípios
questões relacionadas aos países vizinhos, que, infelizmente, demonstram possuir
obstáculos ainda maiores para o tratamento de seus problemas. Porém, as
oportunidades não podem ser esquecidas, como construir um desenvolvimento
regional que articule as potencialidades de cada país. A extensão da faixa de fronteira
deve considerar a adequação a situações pertinentes a cada caso: segurança, economia
etc. Acredito que essa região mais dificulta que auxilia na resolução de questões de
integração, por exemplo.
Avaliação

Sobre infraestrutura e logística, existem problemas em relação aos critérios
de manutenção da concessão da malha oeste da ferrovia, e não há perspectivas de
viabilidade técnica para que esse modal se torne economicamente realizável. A hidrovia
sofre restrições de navegabilidade durante o período de seca e não foi apresentado, até
o momento, estudo para viabilidade do transporte nesse período. A rodovia opera sem
restrições, mas é o modal menos viável economicamente. A aduana apresenta aspectos
a serem melhorados, pois há muita reclamação com o desembaraço de documentos

Livro_FronteirasdoBrasil_Vol 4_COMPLETO_OK.indb 159

27/12/2019 10:40:54

160 |

Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Central

para exportação. Além desses problemas, é vedado o acesso de composição boliviana
de trem ao território brasileiro (em direção a Campo Grande, por exemplo). Quanto
a financiamentos, no setor privado há boa oferta, como o Fundo Constitucional
do Centro-Oeste (FCO), entre outros. O setor público, por sua vez, é totalmente
dependente de financiamentos oriundos de esferas estaduais e federal: recentemente,
Corumbá buscou financiamento externo junto ao Fundo de Desenvolvimento
Financeiro da Bacia do Prata (Fonplata) para aplicar em infraestrutura urbana.
Quando há financiamento para investimentos em áreas sociais (saúde, educação
etc.), ele, em sua maioria, se restringe à implantação, e não há recurso suficiente para
manutenção e custeio, impactando os orçamentos locais. O custo adicional gerado
pelo atendimento a cidadãos de outros países aumenta as dificuldades existentes.
Em termos de tecnologia, há muito espaço para pesquisa e desenvolvimento nos
aspectos regionais (Pantanal, minérios e gás natural, por exemplo).
Desafios e oportunidades

Os desafios são: i) formatar uma proposta de desenvolvimento da região de
fronteira, criando oportunidades econômicas para gerar emprego, renda e bem-estar
social; ii) desenvolver acordos econômicos bilaterais focados nas potencialidades
e necessidades dos mercados locais e regionais; e iii) os obstáculos nas questões
de legislação federal, ainda que o município sempre mantenha diálogo com as
cidades gêmeas.
Para essa região, especificamente, os maiores focos de oportunidades somam
a questão do fortalecimento do turismo (pantanais brasileiro e boliviano) à
verticalização da cadeia produtiva de minério de ferro e manganês e ao gás natural.
Poderia, também, se pensar em estimular a industrialização da fronteira para
aproveitamento das necessidades do país vizinho e mesmo do mercado interno.
Daniel Frainer (SEMAGRO/MS)
Contextualização

A fronteira pode ser considerada uma região ímpar devido às características sociais
e econômicas diferenciadas. A localização, por um lado, privilegia a integração com
países vizinhos; por outro, torna-se uma barreira para a integração com as demais
atividades do centro do estado e do próprio país. A integração dessa região com o
local passa por dificuldades, principalmente por depender, em grande parte, das
mercadorias produzidas e transportadas de outras regiões. Isso reduz o escopo de
atuação, limitado a um número reduzido de atividades produzidas e à relação
de dependência de transportes e infraestrutura insuficientes. A largura da faixa de
fronteira deveria ser menor – como sugestão, 50 km.
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Avaliação

Há uma necessidade de maior integração com os países fronteiriços, principalmente
como complementariedade produtiva, além de infraestrutura e logística adequadas
para a atuação em diversos modais. Faltam fontes de financiamento para
empreendimentos de comércio, serviços e turismo locais, pois a região, caso do
Mato Grosso do Sul, no arco Central, tem como base a produção agropecuária e
a extração mineral. O reforço ao papel de órgãos de apoio é imprescindível para a
definição de estratégias integradas entre governo, empresas privadas e universidades;
além de fortalecer o desenvolvimento e a formação de equipes qualificadas, tendo
por alternativa a produção científica e tecnológica.
Desafios e oportunidades

Os desafios são: i) aumentar a integração das atividades produtivas desenvolvidas,
buscando adensamento das cadeias produtivas como forma de desenvolvimento e
agregação de valor; ii) garantir papel mais atuante do governo como facilitador
e articulador de ações, no sentido de geração de emprego e renda pela atração de
investimentos; e iii) por parte das empresas privadas, formar redes de cooperação
para propiciar a capacidade de atuação como grupo. As instituições de apoio –
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), UFGD, Universidade do
Estado de Mato Grosso (UNEMAT), institutos federais (IFs) e Sistema S4 – têm
papel fundamental nesse processo, investindo na formação dos estudantes, para que
eles sejam absorvidos pelo mercado local.
As oportunidades são: i) novos produtos, novos setores e adensamento
das cadeias estruturadas atualmente; ii) desenvolvimento de tecnologia por
meio da integração da tríade governo-empresas privadas-universidades;
e iii) complementariedade produtiva com os países vizinhos, aprimorando e
aprofundando os laços e as relações, rumo a uma integração econômica comercial.
Enrique Romero (UFGD)
Contextualização

Como qualquer outra região, a faixa de fronteira apresenta possibilidades e
desafios. Quanto às possibilidades, existem consumidores e empreendedores de
cuja conjunção podem resultar tanto produtos quanto serviços e, a partir deles,
são gerados empregos, renda e pagamento de tributos. O lugar apresenta uma
característica singular por ser fronteira, já que o habitante de um país pode adentrar
o outro e vice-versa. A partir desta característica, pode-se ter acesso a produtos mais
4. Fazem parte do Sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc);
Serviço Social da Indústria (Sesi); Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest).
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competitivos devido à diferença tributária de cada país. Aquele que praticar uma
carga tributária menor em princípio sairá beneficiado, porém, essa especificidade
obrigará o país que pratica uma carga tributária maior a ser mais competitivo e,
assim, diminuir o custo da produção.
Obrigatoriamente, para atingir diminuição do custo, as empresas precisarão
inovar. Para isso, deverão recorrer a instituições que lhes forneçam as devidas
ferramentas, como auxílio técnico e ajuda creditícia. Dessa interação, deverão surgir
novos produtos que poderão beneficiar uma boa parcela da população habitante
na fronteira. Entretanto, assim como existem oportunidades na faixa de fronteira,
existem também problemáticas. A criminalidade, a degradação e a prostituição são
características de qualquer fronteira, mas minha principal preocupação é o problema
da logística: esse problema específico talvez seja o que tem “maioridade”. No caso
específico de Brasil, Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai, existe a rota bioceânica,
que é mais um projeto que também já atingiu sua maioridade. Além disso, a falta
de comunicação ou sua precariedade é um fator limitante das potencialidades
que esta região tem. O interessante desta temática é que já houve várias reuniões
governamentais e que já está bem definida a problemática em cada fronteira.
Por que não se encaram estas dificuldades e a partir daí se apresentam soluções?
Encaminhamentos

Sugiro que as diversas universidades dos países envolvidos participem como
atores ativos, a fim de contribuírem na solução dos problemas, que por excelência
são multidisciplinares. Além das universidades, o que não se deve separar são os
setores público e privado, pois em ambos se encontram problemas, mas também
se constituem as soluções. É fundamental a confiança mútua entre esses setores.
Manoel Rodrigues (vereador por Corumbá)
Contextualização

Eu vejo a região de fronteira Brasil-Bolívia muito pacífica, com ambos os países mantendo
sua individualidade, sem vislumbrarem uma integração completa no que tange a saúde,
transportes rodoviário e aéreo, ferrovia, serviços urbanos de táxi e fiscalização.
Avaliação

As políticas públicas de infraestrutura e logística na região de Corumbá e Puerto
Quijarro resultam em muita morosidade em ambas as cidades, pois ocorre uma
fiscalização burocrática por parte da Receita Federal do Brasil (RFB) e da aduana
boliviana, e não se verifica uma mesma norma de procedimento. É preciso existir
uma conduta igualitária de documentos para os empresários de transporte, falando
a mesma língua. Para que haja investimentos na faixa de fronteira, é preciso oferecer
segurança ao investidor. Para tanto, é necessário que os governos do Brasil e da
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Bolívia garantam essa segurança no papel e deixem claras essas aspirações para os
municípios de Corumbá e Puerto Quijarro. Sobre o turismo, é necessário isentar
impostos para atrair empresas a investirem nas regiões de fronteira.
Desafios

Um grande desafio é trabalhar com sustentabilidade. Outros desafios são:
i) o orçamento da saúde, que não pode ser pensado simplesmente para os moradores
da cidade, pois existe uma população flutuante; ii) as medidas de desburocratização,
que devem ser desenvolvidas para diminuir a morosidade da RFB e ter, também,
uma instituição do governo estadual focada no comércio exterior; iii) a integração,
com base nela se pode formalizar termos de cooperação entre ambos os lados;
iv) o reforço da ação do Estado na fronteira, pois o governo não tem tido muita
presença no desenvolvimento dessa região; e v) a adequação dos meios de regulação
que se aplicam em toda a gestão dos municípios de fronteira.
Encaminhamentos

É necessário potencializar o comércio exterior, desburocratizar a fiscalização de
fronteira e garantir incentivos fiscais para a industrialização, assim como investir
em acordos bilaterais nas áreas comercial, educacional, de saúde e de transportes.
Deve-se, também, promover uma gestão na qual o comércio exterior e as relações
externas estejam na pauta de trabalho da gestão municipal e estadual. Temos que
ter a Bolívia fazendo parte do Mercosul, e que Corumbá volte a ser plataforma
logística multimodal, ser o centro de referência da fronteira no comércio exterior,
na mineração e nas relações internacionais.
Marco Antônio Ribeiro (padre da Pastoral do Imigrante de Corumbá)
Contextualização

Considero a faixa de fronteira importante. Ela deve ser constituída, além de ações
de segurança nacional, como um espaço de valorização das diversidades culturais
e das relações tanto comerciais quanto familiares dos dois lados da fronteira.
Considero os seus 150 km uma extensão razoável, pois atinge as principais regiões
comumente habitáveis.
Avaliação

Quanto à infraestrutura e logística, a diversificação (concorrência) no transporte
viário terrestre para a capital (Campo Grande) permite condições e custos menores.
Nas ligações aéreas com a capital, é necessário aprimorar a conexão entre a rodoviária
e o aeroporto de Corumbá, estendendo-o até a fronteira, e, em parceria com a
Bolívia, ligá-lo também à rodoviária de Puerto Quijarro. Também é urgente melhorar
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a infraestrutura da aduana e o controle migratório, com espaços para atuação de
entidades que possam contribuir com a gestão dessa demanda.
Desafios e oportunidades

Desafios: i) criar espaços unificados para atender os migrantes, para que não
precisem ficar passando de setor em setor; ii) investir em espaços de acolhimento
aos migrantes que tenham necessidade temporária de regularização de pendências
migratórias; iii) socializar os resultados de trabalhos de pesquisa das universidades
da região; e iv) aplicar a nova Lei de Migrações (Lei Federal no 134.441/2015) e dar
formação aos agentes que atuam nas políticas públicas e nos órgãos de segurança
pública, quanto aos novos dispositivos da lei.
Oportunidades: i) políticas de saúde para migrantes, visando os dois lados
da fronteira; ii) acordos bilaterais; e iii) unificação de informação dos órgãos de
segurança e políticas públicas, e órgãos de saúde pública.
Oscar Alvarez (CIF/Bolívia)
Contextualização

En Bolivia, la faja de seguridad es de 50 km según la Constitución Política del
Estado. En la frontera Bolivia-Brasil, Puerto Quijarro-Puerto Suárez-Corumbá
conforman una de las ciudades más ordenadas y tranquilas, lo que no significa
ausencia de problemas de seguridad. En lo económico, existe una dinámica muy
interesante: es bastante interdependiente en el contexto de relación entre un país
grande económicamente y otro pequeño. Ambos los países han desarrollado una
logística de comercio exterior en la Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP). En Bolivia
tenemos tres puertos en Canal Tamengo y uno por construirse en Puerto Busch,
que el gobierno actual pretende desarrollar, toda vez que se tienen problemas con
Chile por la demanda de Bolivia ante La Haya, por una salida soberana al Pacífico.
Hay problemas en el lado brasileño hacia la HPP (toma de agua en Corumbá,
puente FFCC – Ferrocarriles, puente carretera y el dragado en el Farolete Balduíno)
que impiden un buen desarrollo del comercio exterior boliviano, encareciendo los
costos de manipulación de barcazas que deben ser desarmadas en estos puntos.
Cómo solucionar este problema?
Desafios e oportunidades

Desafíos: i) Bolivia está impulsando el famoso corredor bioceánico, precisamente por
esta frontera (Santos-Ilo), que obligará tanto a los gobiernos nacional, departamental
y municipal a realizar inversiones públicos para facilitar el comercio exterior, así
como a la empresa privada en la construcción de la infraestructura logística y
la operación de los mismos; en Quijarro-Puerto Suárez se desarrolló la logística
consistente en carretera asfaltada de Puerto Suárez a Desaguadero (frontera con
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Perú, acerca de 1.500 km); ii) FFCC que une Puerto Quijarro con Santa Cruz (640
km) y Santa Cruz con Yacuíba (frontera con Argentina, +/- 500 km); iii) se cuenta
con aeropuerto en Puerto Suárez, y hasta 2.020 se tendrá construido aeropuerto
internacional con terminal de carga; iv) en Canal Tamengo, tres puertos privados;
e v) gasoducto Bolivia-Brasil. Es todo un desafío vivir en frontera, por esto hemos
alentado la creación de una Zona Franca de Exportación (ZFE) de desarrollo que
abarque toda la provincia Germán Busch. Bolivia y Brasil deben actualizar y volver
a poner en vigencia el Tratado de Roboré, para dinamizar la economía regional
Puerto Suárez-Puerto Quijarro y Corumbá.
Oportunidades: con visión de integración, se deben gestionar productos
conjuntos en salud y educación. Las fronteras son dinámicas y la movilidad de
personas y mercadorías son extraordinariamente complejas. Ejemplo: construcción
de un hospital de 3er nivel en la región (Puerto Suárez-Puerto Quijarro-Corumbá).
Yvert Aguero (PM de Mato Grosso – Gefron/MT)
Contextualização

Dado o histórico socioeconômico e político da América Latina, os estados brasileiros
possuem fronteira principalmente com países nos quais narcotráfico, contrabando
e pirataria de produtos em geral são vistos como grande oportunidade. Esses crimes
são cometidos por pessoas que visam ao enriquecimento ou mesmo à subsistência.
Tal oportunidade se abre justamente porque essas zonas fronteiriças possuem escassez
ou até mesmo total ausência do poder público para uma permanente fiscalização
no âmbito federal, estadual ou mesmo municipal.
Encaminhamento

Uma das principais soluções seria a criação de mecanismos para o desenvolvimento
econômico da região. Isso traria oferta de emprego em segmentos variados, para
que se permita minimizar a cooptação de pessoas por parte do crime organizado,
reduzindo, principalmente, a incidência de jovens envolvidos com ilícitos
internacionais. Além da promoção da segurança por parte do poder público, há
a necessidade também de políticas públicas para atrair empresas e indústrias de
bens, tecnologia e consumo, inclusive sendo precedida por estudo geográfico e
socioeconômico que elenque as potencialidades de cada região. Outra solução
seria um maior incentivo à cultura e prática de esportes e lazer para jovens, como
complemento a sua formação e consciência como cidadão.
SÍNTESE DOS DEBATES

Após a explanação, pelo coordenador, dos aspectos referentes ao debate, o grupo deu
início às discussões, apresentando suas visões quanto à faixa de fronteira. Nesse aspecto,
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ficou evidente que ele percebe a fronteira majoritariamente como uma localidade
pacífica, dinâmica, relacional e singular, devido ao contexto fronteiriço vivenciado,
apresentando grandes oportunidades e riquezas. Citaram, também, que os cidadãos
vivenciam uma dualidade quanto à integração, pois da mesma forma que a fronteira
oportuniza a integração com os países vizinhos devido à localização, se encontra distante
dos grandes centros do Brasil, sendo este um fator limitante ao acesso, como também
propulsor de taxas sobre mercadorias devido aos custos de transporte.
Com relação à largura da faixa de fronteira, os integrantes apresentaram
diferentes visões. Alguns pontuaram que os 150 km eram demasiados, pois
muitas cidades incluídas nesse contexto não vivenciavam a realidade e os desafios
fronteiriços; outros, por seu turno, descreveram que esta largura deveria ser mantida
para fins de defesa, porém, havia limitações ao desenvolvimento local decorrentes
de demarcação.
Assim, o grupo pontuou que, para as políticas públicas em áreas econômicas
e de desenvolvimento, deveria ser considerado “o diferencial fronteiriço”, ou seja,
o relacionamento entre as cidades limítrofes. Entretanto, todos chegaram a um
denominador comum ao deliberar que há a necessidade de se pensar em alguma
reciprocidade dos países limítrofes com o Brasil, em especial a Bolívia, se tratando
da extensão, das políticas e regulamentações da faixa de fronteira.
Descreveram ainda que, devido às restrições impostas à faixa de fronteira e suas
características singulares, a fronteira deveria ser tratada de forma diferenciada, mesmo
que sua natureza dificulte a elaboração de políticas públicas específicas. Para isso, seria
fundamental a implementação de uma política pública de desenvolvimento local e
regional que atendesse às idiossincrasias regionais e que considerasse: i) as riquezas
locais; ii) o dinamismo e a reciprocidade, no que tange a recursos naturais; iii) o
dinamismo de fluxos em busca de acesso a equipamentos sociais (educação, saúde,
transportes); e iv) a reciprocidade, por meio de mecanismos propulsores da integração.
Para a retomada das ações públicas de desenvolvimento, no caso da fronteira
do arco Central, os integrantes citaram a primordialidade de os governos dos
estados pertencentes reativarem ou fortalecerem os Conselhos Regionais de
Desenvolvimento (COREDEs). Sugeriram, ainda, o estímulo para as prefeituras
buscarem atuação em torno de consórcios fronteiriços, para, assim, possibilitarem
a realização de investimentos mais vultosos.
Para tanto, deverá ser articulada a atuação dos COREDEs e dos Conselhos
Estaduais de Fronteira, com a participação da Sudeco. Salientaram, também, a
importância de identificar experiências exitosas de COREDEs (ou órgãos similares)
em outras regiões da faixa de fronteira e vincular estas ações juntamente aos
municípios vizinhos fronteiriços por meio da criação ou reativação dos comitês
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de fronteira específicos das diferentes regiões para, assim, debater os desafios e
oportunidades locais, e os temas próprios para o desenvolvimento da fronteira.
Ao avaliar as ações públicas na fronteira do arco Central, o grupo destacou a
insuficiência na logística e infraestrutura para exportações, citando os problemas da
ferrovia com concessões e desativações, e a falta de intermodalidade aérea, terrestre
e fluvial. Neste ínterim, sugeriram maior integração dos modais de transporte, com
esforços para reativação das ferrovias existentes, dando a elas maior viabilidade de
funcionamento, além de modernização (investimento geral na infraestrutura).
No caso específico de Corumbá, salientaram que há a presença de diversos
meios de transporte, e eles poderiam ser utilizados de forma integrada, pois apesar
da rodovia operar sem restrições, é o modal menos viável economicamente, e a
hidrovia sofre restrições de navegabilidade durante o período de seca. Outras
sugestões foram: a promoção da integração das linhas ferroviárias entre Brasil e
Bolívia, e a possibilidade de voo internacional entre Corumbá e Santa Cruz de la
Sierra, além da ligação aérea com Campo Grande.
Ainda no quesito avaliação, ponderaram sobre a insuficiência de recursos para
equipamentos sociais, a dependência de recursos externos estaduais ou federais,
e o custo adicional gerado pelo atendimento a cidadãos de outros países, que faz
aumentar as dificuldades existentes. Na busca de soluções, indicaram a necessidade
de integração com as universidades, por meio de debate e articulação das pesquisas
acadêmicas para a resolução dos problemas da sociedade, além da consorciação na
prestação de alguns serviços pelos municípios.
Tratando-se dos desafios fronteiriços no arco Central, foi discutida a integração
dos meios de transportes e os modais (intermodais), e, nesse contexto, a possibilidade
de acordar o acesso das composições bolivianas aos principais centros consumidores
perpassando pelo Brasil, precisando esta pauta ser arbitrada pela Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT). Outros pontos elencados como desafios foram:
i) adequação da legislação ambiental e aduaneira às peculiaridades fronteiriças;
ii) efetivação de fiscalização; iii) maior competitividade dos produtos com redução
dos custos; e iv) busca de alternativas para gás natural e minérios, principalmente
o de ferro e manganês.
As diferenciações tributária e das cotações do câmbio na fronteira também
foram apontadas como temas importantes. Elas incidem diretamente na atração de
empresas e nos preços dos produtos e serviços, logo, influenciam nas vendas, nos
resultados, nas contratações etc. Para serem mais competitivos, apontaram que os
países precisam gerir seus tributos e câmbios, incidindo uma carga tributária menor
ou até mesmo oferecendo isenções. As empresas precisam reduzir seus custos de
produção, buscando instituições que lhes forneçam as devidas ferramentas, como
auxílio técnico e ajuda creditícia, para inovar.
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Um tópico abordado na fala de todos participantes quanto aos desafios foram
as dificuldades de integração entre os países limítrofes, pois, como referido em
diferentes falas, quanto maior é a falta de integração, mais profundas serão as
desigualdades no território, seja por meio do diferencial de normas e procedimentos
ou da exigência de documentos etc. Sendo assim, é relevante desenvolver medidas
bilaterais de desburocratização e incentivos a acordos de cooperação.
Outros dois pontos que foram alvos de discussões entre os desafios da
faixa de fronteira estão relacionados à migração e segurança. Apesar desses
temas não se apresentarem no cerne do tópico economia e desenvolvimento,
se relacionam com ele, pois, como mencionado, a falta de condições de
subsistência e empregabilidade pode aumentar a vulnerabilidade social,
facilitando a cooptação por parte do crime organizado para o tráfico de pessoas,
drogas e armas, tendo, assim, resultados diretos na segurança do cidadão.
Estes também influenciam a migração, pois a mobilidade, em sua maioria,
ocorre em busca de melhores condições de vida, o que nem sempre pode-se
mostrar real ao chegar ao destino.
Sobre a questão migratória, citando a Lei no 134.441/2015, sugeriram que nas
cidades limítrofes da faixa de fronteira oeste brasileira fossem realizadas as seguintes ações:
i) implantação de espaços unificados para o atendimento ao migrante; ii) investimento
em casas de acolhimento para suporte, por exemplo, no período de regularização de
pendências migratórias; iii) treinamento e formação dos agentes que atuam nos órgãos
de segurança pública; iv) unificação de informações ao migrante nos órgãos de segurança;
e v) acordos bilaterais. Quanto às oportunidades da faixa de fronteira do arco Central,
foi citado o potencial turístico da região, devendo ele ser prospectado conjuntamente
às potencialidades do mercado de turismo fronteiriço Brasil-Bolívia, promovendo uma
rota turística e cultural internacional, integrando Corumbá e Bonito aos municípios
bolivianos (Puerto Quijarro, Puerto Suárez, Chiquitos).
Para o desenvolvimento de políticas de turismo, o grupo salientou a relevância de
discussões sobre o tema nos governos dos estados, no Ministério do Turismo (MTur)
e entre autoridades do tema, na Bolívia e no Brasil, para definição de uma linha de
ação de valorização dos destinos turísticos nos dois países. Nesse aspecto, os governos
se apresentariam como importantes articuladores para atração de investimentos e
parcerias com empresas privadas.
Entre as oportunidades citadas pelo grupo, foi apresentada a necessidade do
adensamento das cadeias produtivas existentes (agropecuária e minérios), e como
órgão responsável pela estruturação da cadeia do minério, especificamente, deveria
ser nomeada a MS Mineral, por meio da operacionalização das ações. Para isso,
citaram que a pauta deve ser encaminhada à SEMAGRO, para que, por meio
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dela, o órgão seja reativado, solicitando-se, assim, a elaboração e implementação
do plano de ação da MS Mineral.
Um ponto secundário, mas não menos importante, seria o estímulo
à industrialização da fronteira para aproveitamento da produção local e
complementariedade produtiva com o país vizinho. Para tanto, os governos
precisariam atuar como facilitadores e articuladores destas ações, visando à
atração de investimentos. As empresas privadas, por sua vez, deveriam formar
redes de cooperação a fim de propiciar o fortalecimento e a capacidade de
atuação conjunta. As instituições de ensino devem se adequar às realidades
locais, pois, dessa forma, o produto da formação pode ser absorvido pelo
mercado fronteiriço local.
As oportunidades apresentadas foram: i) acordos bilaterais entre países
vizinhos para facilitar a integração econômica, social e de transportes; ii) tratado
mais amplo para a rota bioceânica; iii) criação da zona econômica especial;
iv) desenvolvimento e implementação de políticas integradas e diferenciadas
de educação, saúde e transportes; e v) redução das restrições econômicas para
desenvolvimento transfronteiriço.
Em síntese, o grupo concluiu que os governos centrais devem ter um olhar
diferenciado sobre a região de fronteira, vendo-a como uma área fragilizada,
não só no aspecto de segurança, mas como uma região com necessidades
especiais. O grupo também deliberou que os pontos principais se encontram
em buscar meios de integração, fortalecendo as instituições públicas que
discutem e buscam soluções para a faixa de fronteira nos governos federal,
estaduais e municipais. Complementarmente, ressaltou a premência de
reestruturação e fortalecimento dos comitês de fronteira para que estas
instituições, conjuntamente, possam fomentar discussões sobre o redesenho
de uma política pública de desenvolvimento para a região em estudo, buscando
a dinamização da economia e a melhoria da infraestrutura de equipamentos
sociais no atendimento à fronteira.
Durante o debate do grupo, com apoio do facilitador, foi preenchido o
quadro-síntese de apoio à relatoria (quadro 1), e concluído o debate, foi feita sua
leitura e aprovação.
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QUADRO 1

Arco Central: quadro-síntese do grupo A
A

Contextualização

Resposta

1

Como o grupo vê a faixa
de fronteira?

Por um lado, são muitas as restrições impostas à faixa de fronteira, como investimentos
internacionais, pois ela representa mais barreiras do que potencialidades.
Por outro lado, a região merece políticas públicas específicas, devendo ser tratada de
forma diferenciada.
O grupo vê que a faixa de fronteira, como está atualmente, poderia ter uma economia
mais dinâmica pela riqueza de recursos naturais e melhoria nos equipamentos sociais.

2

O grupo considera adequada
a largura de 150 km de faixa
de fronteira no arco Central?
Por quê?

Alguns pontuaram que os 150 km eram demasiados, pois muitas cidades incluídas nesse
contexto não vivenciavam a realidade e os desafios fronteiriços; outros, por seu turno,
descreveram que esta largura deveria ser mantida para fins de defesa, porém, havia
limitações ao desenvolvimento local decorrentes de demarcação. Houve consenso de que
há necessidade de se pensar uma reciprocidade da Bolívia em torno da extensão da faixa
de fronteira. Válido para os demais países.

B

Avaliação: como o grupo
avalia as políticas públicas
e as ações implementadas
especificamente na faixa
de fronteira?

Ações recomendadas

Encaminhamento

No tema da logística,
há uma insuficiência da
infraestrutura necessária,
especialmente em torno
das ferrovias, além da falta
de intermodalidade. Faz-se
necessário reavaliar as
concessões atuais.

Sugere-se melhor integração dos
modais de transporte.
Deveria haver mais trabalho no sentido
de reativar as ferrovias existentes e
de dar a elas maior viabilidade de
funcionamento, além de modernizá-las
(investimento geral na infraestrutura).
No caso de Corumbá, há a presença
de diversos meios de transporte,
e eles poderiam ser utilizados de
forma integrada.
Outra sugestão é promover a
integração das linhas ferroviárias entre
Brasil e Bolívia.
Há a necessidade de criar voos
internacionais entre Corumbá e Santa
Cruz de la Sierra e para a capital do
estado, Campo Grande.

Reativação dos COREDEs.
Prefeituras devem buscar atuar em torno de
consórcios para possibilitar a realização
de investimentos mais elevados.
Articular a atuação dos COREDEs e do
Conselho de Fronteira Estadual, com a
participação da Sudeco.
Identificar experiências exitosas de COREDEs
(ou órgãos similares) em outras regiões da
faixa de fronteira.
Buscar articulação junto aos municípios
fronteiriços bolivianos.

2

Há insuficiência de recursos
para os equipamentos
sociais nas áreas de saúde,
educação, assistência social,
segurança, entre outras.

Entre os equipamentos existentes,
seria importante repensar o papel das
universidades públicas, no sentido
de trabalharem com temáticas mais
próximas às necessidades da sociedade
local, pois deveria haver maior retorno.
Iniciar processo de integração entre
as Forças Armadas e as forças de
segurança pública, brasileiras e
estrangeiras, sobre o tema da
segurança na fronteira.

Realizar um consórcio Brasil-Bolívia para
viabilizar os recursos necessários e os
equipamentos sociais.
Sugerir a consorciação da prestação de
alguns serviços pelos municípios.

3

Há um quadro de
dependência de recursos
externos, tanto estaduais
quanto federais.

Reforçar as políticas públicas específicas
para a faixa de fronteira, tendo
como um de seus focos o reforço
dos municípios.

Sugerir a consorciação da prestação de alguns
serviços pelos municípios.

1

(Continua)
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(Continuação)
C

Desafios: quais são os principais
desafios do arco Central?

Ações recomendadas

Encaminhamento

1

Integração dos meios de
transporte modais.

Reavaliar a situação da concessão da
malha ferroviária local.
Verificar a possibilidade de acesso das
composições bolivianas aos principais
centros consumidores.

Encaminhar pauta à ANTT.

2

Inadequação da legislação ambiental,
fiscal e aduaneira.

Adequar a legislação às
peculiaridades fronteiriças.

Encaminhar pauta ao MRE.

3

Definição de uma política para
desenvolvimento local e
regional-internacional.

Criar ou reativar comitês específicos
para debater os temas próprios do
desenvolvimento da fronteira.

Encaminhar pauta ao MDR e outros
órgãos federais responsáveis pela
atuação na fronteira.

D

Oportunidades: quais são as
principais oportunidades do arco
Central?

Ações recomendadas

Encaminhamento

Potencializar o uso do gás natural
e do minério como fator de
desenvolvimento local.

Disponibilizar a oferta de gás a um preço
competitivo para a região.
Tributação diferenciada sobre o produto
segundo a região de consumo em função
da distância.

Solicitar ao governo do estado
empenho na negociação com a
Petrobras e participação da MSGÁS
no processo de negociação, incluindo
também o governo boliviano.

2

Política para o desenvolvimento
do turismo.

Prospectar as potencialidades do
mercado de turismo boliviano, que
poderia ser atraído.
Promover uma rota turística e cultural
internacional, integrando Corumbá, Bonito
e outros municípios bolivianos (Puerto
Quijarro, Puerto Suárez, Chiquitos).

Promover discussão sobre o tema
no governo do estado, no ministério
responsável pelo turismo e entre
autoridades do tema na Bolívia, para
definição de uma linha de ação a fim
de promover os destinos turísticos
nos dois países.

3

Adensamento das cadeias produtivas
existentes, principalmente pecuária
e minério.

Operacionalizar as ações da MS Mineral
como órgão responsável pela estruturação
da cadeia do minério.

Encaminhar pauta da necessidade
de elaboração e implementação
do plano de ação da MS Mineral à
SEMAGRO, para que, por meio dela, o
órgão seja reativado.

4

Verificar quais atividades produtivas
poderiam ser desenvolvidas na faixa
de fronteira para atender ao mercado
consumidor do país vizinho.

Realizar estudo técnico de prospecção de
mercados e oportunidades.

Apresentar proposta junto à Sudeco e
ao governo do estado para viabilizar
a realização do estudo.

5

Rota bioceânica.

Monitorar e participar do processo de
implementação da rota.

Incorporar tema na discussão dos
COREDEs e integrar Sudeco e MDR
na discussão e implementação da rota.

6

Criação de zona econômica especial.

Promover a discussão do tema das zonas
econômicas especiais.

Incorporar tema na discussão dos
COREDEs e integrar Sudeco e MDR
na discussão.

1

Elaboração dos autores.
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Grupo B: gestão urbana

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea.

Coordenadora: Rosa Moura (Ipea)
Facilitadora: Caroline Krüger (Ipea)
Relator: Willyam Becker Demartini (Gefron/MT)
Participantes
•

André Luiz Alves Barbosa – Secretaria de Saúde de Corumbá

•

Cleber Colleone – Secretaria de Saúde de Ladário

•

Elinei Canavarros de Oliveira – PMH

•

Emerson Ferreira Moreira – Secretaria de Saúde de Corumbá

•

Haysa Mayara Costa – Universidade Católica Dom Bosco

•

Marianella Ortiz Bonegas – diretora de turismo da Prefeitura de Puerto Suárez

•

Rigoberto Borges de Abreu – UFMS

•

Rosa de Barros Almeida – UFMS

•

Suzana Vinicia Mancilla Barreda – UFMS
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Temas que orientaram os apontamentos individuais, os debates no grupo de
trabalho e a elaboração do relatório a ser apresentado na plenária estão relacionados
a seguir.
Contextualização

•

Como você vê a faixa de fronteira?

•

Você considera adequada a largura de 150 km de faixa de fronteira no
arco Central? Por quê?

Avaliação

•

Como avalia as políticas públicas e as ações referentes a: i) planejamento
e gestão (integração entre municípios do arranjo transfronteiriço,
participação e debates entre segmentos dos dois lados da fronteira);
ii) oferta de equipamentos e serviços (saúde, educação, cultura, mobilidade,
circulação urbana, saneamento, gestão das águas/rios, entre outros); e
iii) turismo (patrimônio arquitetônico, histórico e natural, turismo de
compras e turismo de passagem no cruzamento da fronteira)?

•

Considera adequados os meios de regulação e os mecanismos institucionais
interfederativos de gestão e de cooperação internacional?

Desafios

•

Na sua percepção, quais seriam os grandes desafios e quais as principais
recomendações para o arco Central na faixa de fronteira?

•

Como os governos têm atuado diante desses desafios? Há participação de
empresas privadas e entidades civis? Quais? Como participam?

•

Quais os encaminhamentos para enfrentar os desafios?

Oportunidades

•

Dadas as especificidades das regiões da fronteira, que políticas diferenciadas,
novas ações e/ou acordos exitosos de outras regiões você sugere que sejam
implementados para o enfrentamento dos desafios da faixa de fronteira
do arco Central?
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RELATÓRIOS INDIVIDUAIS
André Barbosa (Secretaria de Saúde de Corumbá)
Contextualização

A faixa de fronteira é um local de integração entre nações, onde ocorrem muitas
misturas, com ingredientes diversos, e que, por fim, se equalizam numa singularidade
particular. A faixa de fronteira no arco Central – e também nos demais arcos – possui
idiossincrasias em cada cidade fronteiriça e a circulação de pessoas de diversas nações
é comum, fato esse que pluraliza a cultura de cada fronteira e traz consigo, além da
riqueza cultural, alguns problemas urbanos para o setor público. Quanto à adequação
da largura da faixa de fronteira, de 150 km, muitos estudos foram realizados para
traçá-la, porém, no período que tal levantamento foi realizado, não sei dizer se foram
consideradas questões ligadas a serviços públicos, como saúde e educação. Todavia,
acredito que ela seja adequada, visto as influências culturais de cada fronteira, presentes
até determinados municípios. Parece que, quando esse traçado foi determinado,
as questões de segurança foram levadas em primeiro lugar, além das questões de
problemas de descaminho e contrabando.
Avaliação

A integração entre municípios – no caso em questão, Corumbá e Puerto Quijarro – é
muito grande, no sentido de circulação de pessoas e oferta de serviços públicos. Não há,
ainda, um planejamento orçamentário sério que esteja preparado para sustentar o
recebimento de um público de outro país nas escolas, postos de saúde etc. Quanto
à oferta de serviços públicos, posso falar de Corumbá, que recebe, no hospital e na
maternidade, pacientes da Bolívia, e, nas unidades escolares, alunos bolivianos em
grande quantidade, que recebem merenda, uniforme, transporte escolar e ensino
gratuitamente. Quanto ao turismo, ainda falta muito para considerar a cidade como
área de turismo, se levarmos em conta a infraestrutura existente.
Desafios

O maior desafio ainda é a integração dos povos, não apenas pelo direito de ir e vir,
mas pela falta de políticas públicas efetivas.
Cleber Colleone (Secretaria de Saúde de Ladário)
Contextualização

Vejo a faixa de fronteira de forma comunicativa, criativa, dinâmica e rebelde,
e eu acho que esses quatro elementos são um grande diferencial. Se considerar
a largura da faixa de fronteira do arco Central, considera-se a largura do Brasil
inteiro. A largura que está estabelecida é pertinente ainda como instrumento de
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defesa. Todavia, como instrumento de desenvolvimento e de aplicação de políticas
públicas, ela perdeu a razão. Quer dizer, nunca teve razão.
Avaliação

As questões relativas às disputas trazem divisões. A do vizinho sempre é uma disputa
saudável, que leva principalmente à criação da identidade cultural de cada povo.
Entre Corumbá e Ladário, por exemplo, há suas particularidades, seja na fala, na
cultura, na música etc. Especificamente na saúde, no Brasil, nós temos a política pública
do Sistema Único de Saúde (SUS), que disponibiliza para o município um recurso
nacional baseado no número de habitantes, no qual cada ente federado assume uma
responsabilidade de atendimento, seja o governo federal, os estaduais ou os municípios.
Ladário, por exemplo, não tem escala para ter um hospital. O hospital de Corumbá,
então, tem por obrigação contratual atender Ladário, e o dinheiro que viria para atender
casos de média e alta complexidades para a municipalidade já está incluído no Fundo
de Saúde de Corumbá, visando o atendimento dos ladarienses. Além disso, os prefeitos
fazem acordos, como aconteceu na última gestão do José Antônio Assad, prefeito de
Ladário, de repassar o valor a mais para ajudar o hospital de Corumbá.
Contudo, no caso de estrangeiros, não há repasse. O boliviano tem direito,
como qualquer estrangeiro, de ter atendimento de urgência ao entrar no Brasil,
por uma questão de humanidade, uma questão de tratados internacionais. Quando
tratamos de regiões fronteiriças como Corumbá, Ladário, Puerto Suárez e Puerto
Quijarro, deve haver um esforço para acordar que o hospital de referência da
região receba repasse de ambos os países para o atendimento da população dessas
localidades. Deve acontecer da mesma forma em outras regiões em que o hospital de
referência está no país vizinho, como o caso do Uruguai e da Argentina. É necessário
um diagnóstico dos fluxos de saúde em toda a região fronteiriça brasileira e um
esforço para tratados de compensação.
A segurança pública ajudaria muito na melhoria da qualidade de saúde, seja
no aperfeiçoamento da inspeção ou fazendo ações permanentes, porque a sua falta
é o principal sintoma de adoecimento de uma fronteira. Para isso, ações conjuntas
entre Marinha, Exército, Aeronáutica e Departamento de Operações de Fronteira
(DOF), como também entre os dois países, seriam fundamentais. Outra situação
que precisa ser trabalhada é um plano de ação mútuo fronteiriço. Ele deve ser
construído entre os municípios que vivem na região, em parceria com seus governos
estaduais e federais, dentro de cada área – segurança, educação, saúde, assistência
social, turismo, desenvolvimento, comércio etc. –, porque o grande problema da
política federal é que ela é construída sem o ator que vive a fronteira. Para tal,
deve haver ações integradas, pois não adianta vacinar contra raiva em Corumbá e
Ladário e não realizar vacinação em Puerto Quijarro e Puerto Suárez, já que eles não
têm condições no momento de fazer isso; e a raiva que os atinge lá, vai afetar aqui.
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A política pública para a fronteira tem que ter essa perspectiva, seja via
ministério da saúde dos países, Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)
ou Organização Mundial da Saúde (OMS), e isso deve ocorrer da mesma forma
nas outras áreas. As políticas públicas precisam ser planejadas para o longo prazo,
sendo rediscutidas, ajustadas anualmente. Os comitês fronteiriços permanentes
poderiam discutir setorialmente as questões.
Desafios e oportunidades

Uma oportunidade seria a instalação de uma indústria mineral em Corumbá,
porque há esse tipo de exploração na região. Outra questão é o turismo integrado,
seja saindo tanto de outras localidades na Bolívia para a região fronteiriça no Brasil,
quanto das localidades no Brasil para a região fronteiriça na Bolívia, trabalhando
também atrativos alimentícios e culturais – por meio de acordos de cooperação
para rotas de turismo fronteiriças.
Elinei de Oliveira (PMH)
Contextualização

A faixa de fronteira é um local de integração entre as nações, os povos e as culturas,
é um território dinâmico. Lugar de soberania e defesa; resguardo de soberania e
lugar de contato. Quanto à questão da largura da faixa de fronteira: sim e não –
deve ser mantido o tamanho previsto para intentos de defesa, porém esta largura
é pouco eficaz na integração territorial.
Avaliação

Houve muitas políticas públicas, como o Sistema Integrado de Saúde nas Fronteiras
(SIS-Fronteiras), as escolas interculturais, o Gefron etc. No entanto, ainda há
carências de leis integradoras. Por exemplo, há uma lei que proíbe a pesca em
Corumbá, porém, ela é liberada em Puerto Quijarro. As políticas públicas e as ações
públicas para/nas cidades limítrofes devem ser repensadas no contexto fronteiriço.
Desafios

Integração incipiente, pois faltam ações integradas. Também há a ausência de
exploração nacional dos recursos turísticos. No âmbito das leis, deve-se respeitá-las
mais rigorosamente.
Oportunidades

No âmbito da educação, podemos ter ensino do espanhol nas escolas em Corumbá e,
da mesma forma, do português em Puerto Suárez/Puerto Quijarro. Sobre planejamento
e gestão, projetos de integração entre os municípios poderiam auxiliá-los diante
das dificuldades existentes, por meio de uma gestão compartilhada, de troca de
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informações e da interação entre as políticas públicas das cidades fronteiriças. Acerca
da oferta de equipamentos e serviços, percebemos que, em Corumbá, o atendimento
nos serviços públicos é aberto ao povo fronteiriço. Entretanto, são ofertados não
só ao povo da fronteira, mas a todos os migrantes que passam pela nossa cidade.
Corumbá deixou de ser uma cidade pequena, conseguiu de uma forma ou outra dar
um suporte aos serviços, escola, saúde, circulação urbana.
Emerson Moreira (Secretaria de Saúde de Corumbá)
Contextualização

A faixa de fronteira é dinâmica e está em processo de crescimento. Com relação à
largura, os 150 km constituem uma área considerável, devido à baixa densidade
populacional. Com o tempo, acredito que essa faixa tenda a diminuir. Em se
tratando da faixa de fronteira na Bolívia, há muitos brasileiros que trabalham
com agropecuária, que são criadores e que têm fazendas nessa região de fronteira.
Então, mexer nessa largura é mexer em propriedades e permissões também, porque,
segundo a lei da Bolívia, fora dessa faixa de fronteira, se eu não estiver errado,
estrangeiros não podem possuir terras.
Avaliação

A faixa de fronteira não tem leis próprias de microambientação, saúde,
nem transporte.
Desafios

Um grande desafio é gerir os fluxos variáveis na fronteira. Entre Brasil e Bolívia, por
exemplo, às vezes estes estão da Bolívia para o Brasil, se o Brasil economicamente
está melhor; e do Brasil para a Bolívia, se a Bolívia está melhor.
Oportunidades

Muitos acreditam que Corumbá estava de costas para a Bolívia, mas não é verdade.
Historicamente, as nossas estradas eram fluviais, então havia mais identificação
com o Paraguai do que com a Bolívia. Não havia como avançar de Corumbá para
Bolívia, que era um caminho de floresta e mal tinha uma estrada de ferro. A primeira
conexão com a Bolívia foi a estrada de ferro, que tem em torno de cem anos, ou
seja, algo bem recente. Nos anos 2000, com o término da ponte, as coisas mudaram
em Corumbá, e de ponto final ou de partida, passou a ser um ponto de passagem.
Isso fez com que aquela ligação fluvial que tínhamos com o Paraguai
enfraquecesse diante da ligação terrestre com a Bolívia, que com a construção da
ponte passou a ser ainda maior. Isso trouxe questões importantes, como o transporte,
por exemplo: há mais ônibus saindo de Santa Cruz para Puerto Quijarro do que
de Santa Cruz para La Paz. Juntando as cidades de Arroyo Concepción, Puerto
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Quijarro e Puerto Suárez, percebemos que vários povoados ao redor convergem
para Puerto Suárez. Com a fábrica de cimento que está sendo concluída na região,
a aproximadamente 80 km de Corumbá, a região se tornará um importante polo.
Marianella Ortiz Bonegas (diretora de turismo da Prefeitura de Puerto Suárez)
Contextualização

Vejo a faixa de fronteira como uma fonte de progresso tanto para a Bolívia quanto
para o Brasil. A delimitação é necessária para que ambos os países se beneficiem no
que tange a comércio, educação, saúde, cultura, turismo e mobilidade.
Avaliação

Considero muito importante o planejamento, ainda mais quando se trata de dois
países vizinhos com problemáticas e necessidades parecidas.
Desafios e oportunidades

Alguns dos desafios e oportunidades são a melhoria na oferta de equipamentos e
serviços (saúde, educação e cultura) e o acordo de facilitação para a mobilidade, de
forma que o cidadão fronteiriço possa utilizar os serviços oferecidos nas cidades
de fronteira, tanto no Brasil quanto na Bolívia. Quanto ao turismo – patrimônio
arquitetônico, histórico e natural, turismo de compras –, ele deve ser estimulado,
pois, assim, promove-se um intercâmbio cultural. O patrimônio arquitetônico na
região fronteiriça na Bolívia contém histórias relevantes, e o turismo de compras
na Bolívia (Puerto Suárez) e no Brasil (Corumbá) é expressivo, porém não há uma
política adequada para atrair o turista para desfrutar das outras potencialidades
turísticas, se tornando um turismo de passagem. Deve haver, assim, um trabalho
conjunto para o desenvolvimento do turismo e a regularização das áreas turísticas.
As taxas e cotas impostas por nossa alfândega, todavia, prejudicam o turismo local,
e, além disso, as cidades fronteiriças precisam ser categorizadas de acordo com seus
fluxos, usos de serviços etc., para a gestão e planejamento de políticas públicas.
Rigoberto de Abreu (UFMS)
Contextualização

Vejo como uma região esquecida pelo restante do Brasil, tanto pelos brasileiros
quanto pelas políticas públicas, mas também como uma região de diversidade
social, de encontro de povos, culturas. Nossa fronteira é mais do que uma região
coberta por floresta, rios, Pantanal: é um encontro de povos e culturas. Sobre a
largura da faixa de fronteira, o governo não consegue dar conta, cuidar, administrar
estes 150 km.
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Avaliação

É falado sobre participação e debates entre os segmentos dos dois lados da fronteira
para ações integradas, mas não são realizados encontros com este fim na prática.
Politicamente, não há muitas ações que levem ou aumentem a integração, e quando
há, são iniciativas no Brasil.
Há grande desigualdade social entre o Brasil e a Bolívia, e os serviços públicos
no Brasil já têm dificuldade de atender às necessidades dos brasileiros, imagine as
dos migrantes. Na fronteira, esses serviços são divididos com os bolivianos, o que
acaba por gerar atritos. Pensar em controle de doenças que não envolva a Bolívia fica
inviável, porém, não vemos contrapartida do outro lado. Poderíamos trabalhar juntos
para desenvolver estas ações, melhorar nossa saúde e de nossos irmãos bolivianos.
Em relação ao turismo (patrimônio arquitetônico, histórico e natural, turismo de
compras e turismo de passagem), acredito que os pacotes de viagem poderiam ter
eixos de passagem pelos dois países. Deve haver, também, incentivos para que o
fronteiriço conheça a fronteira, pois muitos nunca entraram na Bolívia e vice-versa.
Os governos locais precisam buscar meios de aumentar a cooperação internacional,
porque, na atualidade, são os movimentos sociais que tentam fazê-lo, por exemplo,
com as feiras livres em Corumbá, que são geridas e realizadas pelos bolivianos.
Desafios

Os grandes desafios estão ligados ao desenvolvimento humano – principalmente
relacionado à desigualdade social, saúde e educação. Nossa região é bastante pobre,
logo, as ações deveriam ter como objetivo buscar o desenvolvimento dos dois
lados, pois, quando se fala de fronteira, trata-se de um ponto de conexão e não
de separação. Eles também se relacionam às nossas redes de saúde e ensino, pois
a Bolívia também as utiliza, e, mesmo assim, não há esforços dos governos para
acordar e regularizar o atendimento a ela.
Oportunidades

As principais oportunidades percebidas são a criação de fóruns permanentes para
discutir os temas pertinentes, com propostas para serem enviadas para os governos,
e a cooperação entre os governos para melhorar o desenvolvimento humano,
legalizando trabalhos conjuntos dos dois lados da fronteira em diversas situações,
como campanhas de saúde, pois atualmente o governo não pode desenvolver
ações do outro lado. A regularização da obrigatoriedade do ensino do espanhol e
do português nas regiões de fronteira como segunda língua também é um ponto
crucial, pois isso melhoraria o atendimento às crianças bolivianas no Brasil e
aumentaria o currículo dos alunos brasileiros. Para isso, intercâmbios deveriam
ser criados entre as escolas do Brasil e da Bolívia. Deve-se criar uma parceria com
as faculdades de medicina na Bolívia, pois grande parte dos acadêmicos lá é de
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brasileiros, possibilitando que a residência seja realizada nos hospitais e centros de
saúde nas cidades fronteiriças do Brasil com a Bolívia. Atualmente, eles o fazem no
Brasil, mas de forma ilegal em hospitais particulares do interior. Outra proposta
seria a criação de uma zona livre de comércio – isso poderia melhorar o fluxo do
comércio dos dois lados, criando mais empregos e fortalecendo o turismo.
Rosa Almeida (UFMS)
Contextualização

A faixa de fronteira é um mecanismo utilizado pelo Estado-nação para apresentar
e estabelecer sua soberania, ou seja, delimitar um território por meio de concepção
militar (uso de marcas, símbolos, forças) a fim de protegê-lo. Diferente do conceito
de fronteira, que requer integração de povos, a faixa de fronteira separa e define
os limites territoriais de dois ou mais estados nacionais. Quanto à adequação
da largura da faixa de fronteira (150 km) para o arco Central, creio que não há
necessidade de mudanças. Por que sugeri-las? Isso tiraria o foco de questões muito
mais pertinentes à solução de problemas, como a falta de recursos para ampliar o
número de profissionais que atuam na segurança pública ao longo dessa faixa, nos
municípios onde a complexidade de contato entre os povos é elevada.
Avaliação

A integração entre os municípios dos dois lados da fronteira, Corumbá e Puerto Quijarro,
ainda é muito incipiente. Cito o exemplo da lei municipal que trata da criação de um
grupo de trabalho para organizar ações sobre o estudo visando à implantação de free
shop. As discussões deveriam ter como ponto-chave a participação de representantes
do país vizinho, pois a lei do free shop causa impacto para ambos os lados.
Desconheço ações de saúde, educação etc. que sejam desenvolvidas do lado
brasileiro com contrapartida do governo boliviano. As políticas públicas para a
realidade de fronteira ficam limitadas ao território brasileiro, contudo, na fronteira,
o contato e os “arranjos sociais”, como casamento entre brasileiros e bolivianos,
não seguem a imposição desses limites nacionais.
Se o turismo fosse integrado, haveria o potencial de explorar melhor os
recursos de ambos os lados. Para que isso se torne possível, os meios de regulação
e os mecanismos institucionais interfederativos e de cooperação internacional
precisam levar em consideração as particularidades de cada fronteira.
Desafios e oportunidades

Deve-se conhecer e respeitar as particularidades de cada fronteira, desmitificando
que ela é um local do ilícito e reforçando a ideia de que é um lugar de contato,
aproximação, potencialidades. Esse entendimento precisa ser levado para estudantes
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do ensino médio e da graduação, e não apenas na realização de eventos que tenham
como público-alvo estudiosos e profissionais da área.
Os governos têm realizado esforços para compreender os desafios relacionados
à fronteira, contudo, sempre esbarram na legislação. Para ultrapassar essa barreira, o
Estado deveria deliberar de forma a empoderar os gestores municipais que vivem a
realidade fronteiriça, para que pudessem apresentar formas de regular as interações
visando à integração de recursos para implementação de ações.
O fato de os municípios estarem na fronteira deveria gerar-lhes oportunidade para
ter um tratamento diferenciado, sobretudo para captação de recursos voltados para saúde,
educação, cultura etc. Outro ponto é que deveria haver a deliberação para consórcio
entre municípios fronteiriços – como Dionísio Cerqueira/Barracão/Bom Jesus, no
Paraná, e mais informalmente Bernardo de Irigoyén, na Argentina.
Suzana Barreda (UFMS)
Contextualização

Atravesso a fronteira desde meus 5 anos: sou filha de pais bolivianos, porém,
nascida no Brasil, São Paulo, e por esse motivo a fronteira faz parte da minha
vida desde cedo. Minhas primeiras lembranças são das viagens de trem, longas
travessias de São Paulo a Cochabamba. No meio desse trajeto, estava uma fronteira,
e atravessá-la significava ir de um lugar conhecido a outro também conhecido,
onde estavam nossas histórias familiares.
Tomei conhecimento da faixa de fronteira com muito mais idade, ao estudar
na pós-graduação. Sinceramente, ela é um espaço subjetivo, que no Brasil tem a
extensão de 150 km a partir da linha de fronteira, e na Bolívia tem a dimensão
de 50 km a partir da mesma referência. Nesse espaço enorme se vive a fronteira de
diferentes formas, e nós que habitamos nela é que damos esses diferentes significados.
Em consonância com o dito no ponto anterior, os 150 km de faixa têm sentidos
diferentes, e sua dimensão, para mim que vivo na fronteira, é proposta como
referência para a segurança nacional e para se pensar algumas políticas públicas,
mas para quem vive na fronteira, é uma dimensão extremamente subjetiva.
Avaliação

As políticas públicas são inconsistentes e pecam por não terem continuidade,
além de não considerarem a existência dos bolivianos ou considerá-los com pouca
relevância. A ausência de uma representação boliviana e paraguaia neste evento
confirma isso.5 Os itens que abrangem saúde, educação, cultura etc. são amplos e
5. Cabe esclarecer que o cônsul da Bolívia em Corumbá participou da oficina como palestrante e foram convidados
o cônsul do Paraguai e representantes de outras instituições governamentais, não governamentais e acadêmicas do
Paraguai e da Bolívia.
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requerem uma interlocução regional – para tanto, é necessário desconstruir ideias
e preconceitos que permeiam a população. Na educação, a aproximação entre os
povos fronteiriços é tímida e depende de gestões governamentais que começaram,
mas não tiveram continuidade por falta de recursos, por exemplo, o Programa
Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF).
Oportunidades

Se fazem necessárias a aproximação e a interlocução entre os sistemas de educação, a
começar entre os órgãos de gestão em educação dos municípios de fronteira, com
a finalidade de promover um intercâmbio nas práticas docentes e nos conteúdos
educativos, que valorize o olhar sobre a região fronteiriça. A educação pode ser
um caminho viável para romper preconceitos, que muitas vezes são construídos
pelo desconhecimento e por informações distorcidas, conduzidas por ideologias
que pretendem (e muitas vezes conseguem) criar separatismos que não contribuem
com o diálogo.
São fundamentais a formulação e implementação de políticas de ensino
de línguas, tanto das línguas majoritárias, como o português e o espanhol,
quanto das línguas nativas, transnacionais e línguas de migração, como o guató,
o bésiro-chiquitano, o quéchua, o aymará e o guarani (os Ayoreos também estão
nesta região, mas o zamuco está praticamente extinto), considerando a importância
das línguas no aspecto identitário dos seus falantes. No âmbito educativo, a
preocupação nesse quesito deve-se, em especial, à retirada da língua espanhola da
grade curricular do ensino médio brasileiro, medida que vai na contramão de toda
e qualquer proposta de um trabalho regional conjunto na fronteira.
Desafios

Superar os preconceitos perceptíveis ou subjetivos com relação aos bolivianos,
que se assemelham muito ao preconceito que existe contra os indígenas no Mato
Grosso do Sul.
Recomendações

Que haja continuidade nesse trabalho, para que os avanços sejam perceptíveis. Que a
presença dos bolivianos e paraguaios seja tão importante quanto a presença dos
brasileiros. Que esse encontro tenha divulgação mais ampla, pois seu sucesso depende
da participação regional, senão, quem estaria representando e qual seria a validade?
Tito de Oliveira (UFMS)
Contextualização

A faixa de fronteira enquanto instrumento de defesa continua cumprindo um papel
importante, e enquanto instrumento de segurança também possui importância,
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ainda que em menor dimensão. Todavia, ela não pode ser concebida como um
território particular de controle, pois esse conceito, hoje, selecionando os tipos
e produtos de desenvolvimento, já se encontra superado. É bom dizer que, na
realidade, em nenhum momento ela se colocou dessa maneira, pelo contrário.
Neste sentido, é possível vislumbrá-la somente com o escopo de defesa, como fator
preventivo de atuação das forças de defesa do território nacional.
Avaliação

É necessário ressaltar que o território da faixa de fronteira ficou por muito tempo
apartado dos grandes projetos de desenvolvimento elaborados durante os anos
1950 a 2010. Com isso, houve a necessidade de ser retomado, para recuperar
o “tempo perdido”. De maneira geral, pode-se dimensionar a faixa de fronteira
com relação à aplicação de políticas públicas para o desenvolvimento econômico
e social, devendo-se sustentar uma segura diferenciação entre aqueles municípios
que apresentam maior grau de complexidade em relação ao processo de integração
e implementação de políticas públicas.
Desafios e oportunidades

O processo de integração territorial e social se coloca particularmente prejudicado a
partir da não implementação de políticas específicas. É importante notar que era o
processo de integração fronteiriça que teria instrumentos mais claros de formalização
do que hoje se apresenta em nível funcional, ou os construiria. Como efeito, ele
se torna menos importante na utilização das forças de segurança.
Willyam Demartini (Gefron/MT)
Contextualização

Atualmente, dividimos a faixa de fronteira em faixa e linha de fronteira, onde a
faixa se refere a 150 km a partir da linha divisória, sendo um conceito para nos
referirmos às localidades mais próximas da linha de fronteira. A faixa de fronteira
entre Brasil e Bolívia no estado de Mato Grosso compreende 28 municípios e
uma extensão territorial de mais de 200 km, destes, cerca de duzentos alagados
no sul do estado.
Desafios e oportunidades

O recorte econômico atual é bastante simples e baseado em extrativismo vegetal e
pecuária. Diferentemente de Corumbá, não existem cidades próximas, todavia, os
problemas sociais têm algumas similaridades, entre elas, o grande vazio demográfico
e a pouca oferta de empregos e oportunidades para qualificação profissional e estudo.
Esses fatores, ao longo dos anos, têm gerado um ambiente propício às complicações
na gestão urbana e social, relativo a planejamento e gestão. Existem tanto em Cáceres
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quanto em San Matías, guardadas as devidas proporções e limitações, e creio que
com muito mais dificuldades e necessidades do lado boliviano.
SÍNTESE DOS DEBATES

Após explanação, pela coordenadora, de como se daria o período de debate, o
grupo deu início à exposição de suas considerações sobre a temática abordada, ou
seja, a gestão urbana em contexto fronteiriço, enquadrando, assim, o tema a cada
uma das questões sugeridas e já respondidas individualmente.
Na primeira questão, que tratou sobre a visão dos participantes acerca
da faixa de fronteira, foi ponderado sobre o diferencial dos conceitos de faixa
de fronteira e fronteira. A primeira foi constituída pela Lei n o 6.634/1979,
que estabelece o propósito da faixa de fronteira, que tem o fim de resguardar
a soberania e defesa do Estado. A segunda “existe a partir do outro”, sendo
um local de integração entre as nações, os povos e as culturas, um território
dinâmico, criativo e ao mesmo tempo rebelde.
Em relação ao grupo achar adequada a largura de 150 km de faixa de fronteira
no arco Central, apesar das diferentes respostas, os participantes concluíram que
esta largura é prevista para intentos de defesa, porém se mostra pouco eficaz na
integração territorial, como instrumento de desenvolvimento e para aplicação
de políticas públicas. Sobre este último aspecto, acrescentaram que dever-se-ia
dimensionar ou categorizar a faixa de fronteira com base nos desafios urbanos
decorrentes das relações transfronteiriças. Assim, se teria uma segura diferenciação
entre aqueles municípios que apresentam maior grau de complexidade em relação
ao processo de integração e implementação de políticas públicas.
No quesito avaliação das políticas públicas e ações implementadas
especificamente na faixa de fronteira, apontaram que por muito tempo a região
em estudo esteve apartada dos grandes projetos de desenvolvimento, e os que
existiram, de forma geral, foram pouco efetivos, sendo necessária a retomada do
“tempo perdido”.
Disseram, ainda, que as políticas públicas são inconsistentes e pecam por
não terem continuidade, além de não considerarem a existência dos bolivianos
(ou considerá-los com pouca relevância). Há uma carência de leis integradas entre
as cidades limítrofes, que acabam por possuir programas, leis e normas distintas,
reverberando em desafios para a região. A esse respeito, citaram como exemplo
a lei que proíbe a pesca do dourado em Corumbá, entretanto, ela é liberada em
Puerto Quijarro.
Mencionaram, também, que as políticas e as ações públicas para/nas
cidades limítrofes devem ser repensadas no contexto fronteiriço. Para isso, as cidades

Livro_FronteirasdoBrasil_Vol 4_COMPLETO_OK.indb 184

27/12/2019 10:40:56

Apresentação da Atividade: o arco Central, a pesquisa Fronteiras e o trabalho em grupo

| 185

fronteiriças precisariam ser analisadas de acordo com seus fluxos e usos de serviços
transnacionais, visando a um aperfeiçoamento da gestão e do planejamento de
políticas públicas. Além disso, se estas cidades vivenciam uma realidade diferente
do restante do território nacional, precisam ter permissão para instrumentalizarem
leis que as atendam.
Especificamente, avaliaram algumas políticas públicas federais e locais
que foram implementadas na região. Entre as federais, foi citado o SIS-Fronteiras, que
objetivou melhorar o serviço de saúde. Com relação a este programa, descreveram
que, durante a política, apesar de pequenos, houve resultados favoráveis em
Corumbá, como a reforma da unidade de saúde do bairro do Taquaral, a compra
de três motores, a reestruturação da parte elétrica e a capacitação de paramédicos
em relação à parte de traumas.
Devido ao encerramento do SIS-Fronteiras, foi recomendada a implementação
de uma política de saúde para aprimoramento da infraestrutura e diminuição da
burocracia no atendimento ao estrangeiro, como também a melhoria do repasse
de recurso na área, considerando não apenas a população de Corumbá, mas a de
Puerto Suárez e Puerto Quijarro. Sobre os serviços de saúde, foi sugerida, ainda,
a realização de um mapeamento dos fluxos de saúde na fronteira brasileira para
justificar e embasar tratados de compensação.
Outra política federal mencionada na avaliação foi o PEIF, que buscava
construir um modelo comum de ensino em escolas da zona de fronteira a partir de
um programa de educação intercultural (português e espanhol). Sobre o projeto,
apontaram que teve como resultado trocas importantes entre os professores, porém
não houve continuidade, sendo necessária a reativação do programa de forma a
institucionalizá-lo, tornando-o uma política de Estado e não de governo.
Adicionalmente, foi citada uma política local, o Plano Municipal de Educação
de Corumbá, por meio do qual foi elaborado um planejamento com base no
levantamento do número de estudantes estrangeiros na cidade, ou residentes na
Bolívia, que, sendo brasileiros, realizavam diariamente o deslocamento para estudar.
Sobre a educação nas cidades transfronteiriças, recomendaram a aproximação e
interlocução entre os sistemas de educação dos municípios com a finalidade de
promover um intercâmbio nas práticas docentes e nos conteúdos educativos que
valorize o olhar sobre a região fronteiriça, contemplando também o incentivo
financeiro para transporte, merenda, capacitação de professores etc.
Tendo em vista a aprovação da Lei no 13.415/2017, que entre outras alterações
institui a retirada da língua espanhola da grade curricular do ensino médio brasileiro
(medida contrária à proposta de um trabalho regional conjunto na fronteira), os
participantes reforçaram a necessidade de formulação e implementação de políticas
de ensino de línguas português-espanhol, pontuando que as ações de aproximação de
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modo geral, e em especial por meio da educação, nas cidades da fronteira do Brasil
com a Bolívia, podem corroborar para desconstruir preconceitos sociodemográficos
existentes tanto entre brasileiros e bolivianos6 quanto entre bolivianos (collas e
cambas),7 fortalecendo o diálogo.
No âmbito da segurança, apesar de os integrantes enfatizarem que há sempre
muitas políticas públicas na área, ressaltaram o diferencial do Gefron, que foi
criado por meio do Decreto Estadual no 3.994/2002 e objetiva apoiar os órgãos
federais responsáveis pela segurança na fronteira do Brasil com a Bolívia dentro do
estado de Mato Grosso, além de estar preparando grupamentos especializados na
atuação na região da fronteira. Nos debates, argumentaram que seria relevante a
ampliação do programa, avançando aos demais estados do arco Central. Destacaram,
também, que as políticas públicas implementadas na fronteira têm sido pouco
reflexivas e pouco inclusivas, não apenas por “pararem no limite” internacional,
não abarcando o “outro lado”, mas por não instrumentalizarem os fóruns, como
os comitês de fronteira, para inclusão e reflexão da população nos debates acerca
dos temas pertinentes à localidade.
Sobre essa demanda, recomendaram um plano de ação integrado
transfronteiriço, estruturado por meio do diálogo entre os diferentes países, realizado
por etapas, desde a sensibilização, mobilização e reflexão da população, passando
pelo levantamento das problemáticas, busca de alternativas e encaminhamentos,
até a implementação das ações públicas e o monitoramento contínuo. Contudo,
para o avanço dessas medidas de integração e empoderamento regional, foi citada
a indispensabilidade da participação efetiva e contínua do MDR e do então
Ministério das Cidades, potenciais articuladores para um planejamento entre
governos fronteiriços, para uma construção social e normativa que respeite as
particularidades de cada fronteira.
No tocante aos desafios do morador da fronteira do arco Central, foram
mencionadas as dificuldades oriundas do panorama social da região e as limitações
com a infraestrutura e oferta de equipamentos urbanos, que afetam a atração de
servidores públicos. Exemplos disso são os professores e agentes de segurança, que
após concurso público pedem remoção; e os turistas, que visitam a região fronteiriça
de Corumbá para pesca e a de Puerto Quijarro para o turismo de compras, mas não
usufruem de todas as demais potencialidades, devido à inexistência de uma gestão
integrada que articule acordos de cooperação para rotas de turismo transfronteiriço.

6. Ver também Costa (2015).
7. Na Bolívia, existe uma categorização sociocultural binária baseada no aspecto físico. Os collas são as populações
autodenominadas nativas, que habitam o oeste do país e representam a imagem andina da Bolívia; já os chamados
cambas são os bolivianos associados ao fenótipo europeu, que vivem na planície leste (Blanchard, 2005).
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Adicionalmente, no quesito desafios, salientaram a necessidade de desmistificar
a visão da fronteira como o local do ilícito e valorizá-la como um lugar de encontro
cultural e de riquezas naturais, por exemplo, o Pantanal no arco Central. Sugeriram
que esse entendimento fosse disseminado, especialmente por meio das mídias e
da educação. Ademais, o fato de um município estar na fronteira deveria atribuir
a ele oportunidade para ter um tratamento diferenciado, sobretudo para captação
de recursos voltados para saúde, educação, cultura etc.
Sobre as oportunidades e ações recomendadas: diante do arranjo transfronteiriço
formado pelas cidades de Corumbá e Ladário, no Brasil, e Puerto Quijarro e Puerto
Suárez, na Bolívia, que congregam diversos povoados e potencialidades, com
riquezas ambientais, culturais e minerais; e da agropecuária e da construção de
uma fábrica de cimentos a aproximadamente 80 km de Corumbá, a região tem
potencial de se tornar um importante polo. Para isso, ela precisa de instrumentos
que fomentem as potencialidades por meio de uma articulação para gestão territorial
compartilhada, como a formação de um consórcio transfronteiriço, por intermédio
de uma deliberação de um acordo entre as respectivas cidades e seus Estados.
Essa articulação facilitaria a formação e execução de um plano de ação mútuo,
construído pelo conjunto de municípios dentro de cada área: segurança, educação,
saúde, assistência social, turismo, desenvolvimento, comércio etc. Além disso,
respaldaria a troca de informações, a prestação de serviços com contrapartidas e a
interação entre as políticas e ações públicas na região.
Outros pontos elencados como oportunidades foram: ampliação da
participação boliviana e paraguaia em eventos; utilização dos estudos realizados
pelo mestrado em estudos fronteiriços como subsídio para decisão e gestão pública;
e de que parte dos bens e valores resultantes das apreensões de ilícitos na fronteira
seja investida na própria região que fez a apreensão, por meio de mecanismos da
transação penal8 e perdimento de bens.9
Os resultados desse debate, com apoio do facilitador, compuseram o quadro 2,
síntese de apoio à relatoria, para apresentação na sessão plenária. Concluído o
debate, foi feita a sua leitura e sua aprovação.

8. A transação penal é a garantia ao suposto infrator da oportunidade de lhe ser aplicada pena não privativa de liberdade
(Lei no 9.099/1995, arts. 72 e 76), cumprindo penas alternativas, tais como: prestação de serviços à comunidade,
pagamento de determinado valor para instituição de caridade, entre outras. Pode ser aplicada a delitos de menor
potencial ofensivo, a crimes ou contravenções penais que não tenham pena máxima superior a dois anos.
9. O perdimento de bens é o ato punitivo em razão de contravenção ou crime praticado por uma pessoa, pelo qual se
apreendem e se adjudicam ao fisco seus pertences.
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QUADRO 2

Arco Central: quadro-síntese do grupo B
A

Contextualização

Resposta

1

Como o grupo vê a faixa de fronteira?

Local de integração entre as nações, os povos e as culturas. São territórios
dinâmicos, criativos e ao mesmo tempo rebeldes, que inspiram interação.
Resguardo da soberania e defesa.

2

O grupo considera adequada a largura de
150 km de faixa de fronteira no arco Central?
Por quê?

Sim e não (tamanho natural previsto para intentos de defesa, porém
pouco eficaz na integração territorial).

B

Avaliação: como o grupo avalia as políticas
públicas e as ações implementadas
especificamente na faixa de fronteira?

1

SIS-Fronteiras: durante a política, apesar de
pequenos, houve resultados favoráveis, como
a reforma da unidade de saúde do Taquaral,
compra de três motores, reestruturação da
parte elétrica e capacitação de paramédicos
em relação à parte de traumas.

Implementar uma política de saúde
para aprimoramento da infraestrutura,
diminuir a burocracia e melhorar o
repasse de recursos na área de saúde,
considerando a população não só de
Corumbá, mas também de Puerto
Suárez e Puerto Quijarro.

Considerar o encaminhamento
para os três entes (municipais,
estaduais e federal).

2

Plano Municipal de Educação de Corumbá:
levantar, por meio do planejamento, o número
de estudantes estrangeiros ou residentes na
Bolívia que são brasileiros.

Para as cidades de fronteira que
tenham estudantes de ambos os
territórios, ter um incentivo financeiro
para transporte, merenda, capacitação
de professores etc.

Considerar o encaminhamento
para os três entes (municipais,
estaduais e federal).

3

Escolas interculturais bilíngues: houve uma
integração importante entre os professores,
porém não teve continuidade.

Reativar o programa e torná-lo uma
política de Estado, e não de governo,
institucionalizando o programa.

Municípios e estados devem
demandar ao governo federal.

4

Gefron: difere-se das demais políticas públicas,
pois há sempre muitas políticas públicas na
área de segurança.

Foi atingido o objetivo inicial. Sugere-se
ampliação do programa e que seja
replicado nos demais estados do
arco Central.

Estados do arco Central.

5

Políticas e ações governamentais em geral na
faixa de fronteira: são pouco reflexivas, pouco
inclusivas, inconsistentes,
sem continuidade.
As ações políticas são limitadas à fronteira,
elas não atendem ao outro lado.
Os corumbaenses não gostam disso, eles
dizem que o dinheiro brasileiro está sendo
usado pelos bolivianos.
Integração das políticas públicas para o
território, como a vacina contra raiva, pois
a política pública para na fronteira, mas a
doença não.
Políticas com prazos de validade maiores,
com avaliações anuais.

Mobilizar a comunidade regional.
Realizar as ações em etapas.
Necessidade de expansão
da infraestrutura e logística,
equipamentos urbanos, planejamento
entre governos fronteiriços.
Programa de sensibilização da
população fronteiriça.
Plano de ação integrado.

Considerar o encaminhamento
para os três entes (municipais,
estaduais e federal) para
diálogo entre os países, estados
e municípios limítrofes.

C

Desafios: quais são os principais desafios
do arco Central?

Ações recomendadas

Encaminhamento

Ações recomendadas

Encaminhamento

1

Integração incipiente.

Maior capacidade dos municípios.
Integração dos planos diretores.

Participação efetiva e contínua
do MDR e do então Ministério
das Cidades.
Municípios.

2

Falta de ações integradas.

Contrapartida com recursos
respeitando limitações.

Considerar o encaminhamento
para os três entes e
a sociedade.
(Continua)
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(Continuação)
3

Falta de exploração nacional dos
recursos turísticos.

Unir forças para dinâmica turística.

Considerar o encaminhamento
para os três entes.

4

Superar preconceito entre bolivianos (collas
e cambas) e entre brasileiros e bolivianos.

Ações efetivas de aproximação.
Conhecer e respeitar as particularidades
de cada fronteira.
Construção social e normativa.

Considerar o encaminhamento
para os três entes de forma a
desconstruir os preconceitos.

5

Leis integradas: por exemplo, lei que proíbe a
pesca em Corumbá, sendo esta liberada
em Ladário.

Aproximação da legislação entre
as cidades fronteiriças.

Articulação entre Poder
Executivo e Legislativo dos
países das várias esferas de
governo na faixa de fronteira.

D

Oportunidades: quais são as principais
oportunidades do arco Central?

1

Ensino do espanhol nas escolas em Corumbá
e Ladário, da mesma forma, do português em
Puerto Suárez, Puerto Quijarro e El Carmen
Rivero Tórrez.

Construir políticas integradas.

2

Participação boliviana e paraguaia em eventos.

Ampliação da participação boliviana e
paraguaia em eventos.

3

Usar estudos do mestrado em estudos fronteiriços na gestão da fronteira.

-

4

Melhorar relações entre as nações para a execução de ações com contrapartidas.

-

5

Criar mecanismos de gestão internacional.

-

6

Parte dos bens e valores resultantes das
apreensões de ilícitos na fronteira ser investida
na própria região que fez a apreensão, por
meio dos mecanismos da transação penal e
perdimento de bens.

-

-

7

Plano de ação integrado para a fronteira nas
diversas áreas.

-

-

Ações recomendadas

Encaminhamento

Considerar o encaminhamento
para os três entes.

-

Elaboração dos autores.
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Grupo C: defesa do território e integração entre os povos

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea.

Coordenadora: Maria Nunes (Ipea)
Facilitadora: Paula Moreira (Ipea)
Relator: João Denison Maia Correa (General do Exército brasileiro)
Participantes
•

Anderson Palmeira – Geopark Bodoquena-Pantanal

•

Lenir Alencar Peinado – secretária de meio ambiente de Corumbá

•

João Denison Maia Correa – General do Exército brasileiro

•

Rosângela Chaves – PMH

•

Rubens de Mendonça Darge – SEMAGRO

•

Sérgio Munck – General do Exército

Temas que orientaram os apontamentos individuais, os debates no grupo de
trabalho e a elaboração do relatório a ser apresentado na plenária estão relacionados
a seguir.
Contextualização

•

Como você vê a faixa de fronteira?

•

Você considera adequada a largura de 150 km de faixa de fronteira no
arco Central? Por quê?

Livro_FronteirasdoBrasil_Vol 4_COMPLETO_OK.indb 190

27/12/2019 10:40:57

Apresentação da Atividade: o arco Central, a pesquisa Fronteiras e o trabalho em grupo

| 191

Avaliação

•

Como avalia as políticas públicas e as ações referentes a: i) gestão ambiental
(unidades de conservação, recursos minerais, biodiversidade e cooperação
internacional); ii) povos da região (nações indígenas, ribeirinhos,
assentados, quilombolas, garimpeiros, posseiros, mineradores, agricultores,
pecuaristas e madeireiros); iii) migrações (impactos das migrações,
estratégias de acolhimento ao imigrante, orientação ao emigrante, inclusão
produtiva, sistema de monitoramento); e iv) segurança (ilícitos ambientais,
mineração irregular, tráfico de drogas, armas e pessoas, biopirataria,
cooperação técnica na área de inteligência, protocolo comum entre órgãos
de controle da fronteira e hidropolítica).

•

Considera adequados os meios de regulação e os mecanismos institucionais
interfederativos de gestão?

Desafios

•

Na sua percepção, quais seriam os grandes desafios e quais as principais
recomendações para o arco Central na faixa de fronteira?

•

Como os governos têm atuado diante desses desafios? Há participação de
empresas privadas e entidades civis? Quais? Como participam?

•

Quais os encaminhamentos para enfrentar os desafios?

Oportunidades

•

Dadas as especificidades das regiões da fronteira, que políticas diferenciadas,
novas ações e/ou acordos exitosos de outras regiões você sugere que sejam
implementados para o enfrentamento dos desafios da faixa de fronteira
do arco Central?

RELATÓRIOS INDIVIDUAIS
Lenir Alencar Peinado (secretária de meio ambiente de Corumbá)
Contextualização

Eu vejo a área de fronteira como um lugar de infinitas possibilidades.
Avaliação

A gestão ambiental, no que tange a resíduos sólidos na faixa de fronteira,
considerando Corumbá e Puerto Suárez, não existe. Esse tema, relacionado ao
trabalho de educação ambiental nas escolas, existe somente em se tratando de
coleta seletiva. O projeto-piloto de coleta seletiva foi criado em 2007 e, com ele em
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mãos, íamos às escolas, objetivando educação ambiental. Porém, todas as escolas
eram de Corumbá, nunca visitamos uma escola do país vizinho.
Desafios e oportunidades

É sabido que as questões ambientais são um grande desafio para todo tipo de gestão.
Ele aumenta em regiões de fronteira porque há dificuldades em se trabalhar como
região transfronteiriça, de forma integrada, já que muitas questões – como o acúmulo
e a destinação de resíduos – não são trabalhadas de forma conjunta entre as cidades
limítrofes. Conheço projetos como a destinação de resíduos compartilhados que
não foram efetivados, executados. Atualmente, a construção do aterro sanitário
está em processo de licenciamento, porém, ele vai receber somente os rejeitos de
Ponta Porã, não se levando em conta Puerto Quijarro e Puerto Suárez.
Há um desafio na gestão ambiental para ir além da cidade, para se trabalhar
como região fronteiriça. Outros desafios estão relacionados com o rio Paraguai, em
Corumbá, e a incidência de contaminação, doenças etc. O rio é transfronteiriço,
assim, nossos problemas ambientais também o são, e a educação sobre meio
ambiente em nossas escolas também deveria ser. Os mosquitos transitam em ambos
os territórios, picam lá e picam aqui. As queimadas na época da piracema, por
exemplo, acontecem aqui, mas a fumaça não se restringe ao território brasileiro.
Dessa forma, percebo que existem trabalhos, existem projetos, mas não conjuntos.
A dificuldade de trabalhar de forma integrada é aprofundada devido à aversão que
percebemos, muitas vezes, do cidadão daqui para com os cidadãos fronteiriços de lá.
Encaminhamento

Gestão ambiental: trabalhar as cidades de forma que o gerenciamento de resíduos
sólidos seja compartilhado.
João Denison Maia Correa (General do Exército Brasileiro)
Contextualização

A faixa de fronteira delimita a área que a Defesa define como o espaço para as
operações militares de manutenção da integridade territorial. Em tempo de paz, é
onde podem ocorrer interferências com emprego do poder militar, ao abrigo da Lei
Complementar no 97/1999,10 que garante o poder de polícia como competência
necessária para determinadas ações da não guerra.
Cento e cinquenta quilômetros são um espaço de profundidade razoável
que garante as ações de defesa do território, mesmo em operações de não guerra.
A experiência diz que muitas ações ligadas a ilícitos transnacionais têm um primeiro
10. Dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp97.htm>. Acesso em: 29 ago. 2019.
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momento de infiltração, deslocamento para um “ponto lógico”, reagrupamento
de várias rotas de infiltração e entrada definitiva.
A inexistência de uma delimitação em profundidade, conforme previsto na
legislação, dificultará a liberdade da ação e eliminará a oportunidade. A faixa de
fronteira facilita. É a área de segurança. Entretanto, ela precisa diferenciar as cidades
que estão na fronteira daquelas que não têm relação com o espaço fronteiriço.
Avaliação

Não há gestão ambiental integrada com o outro país. Por exemplo, durante o
defeso para o brasileiro, há a pesca por parte do estrangeiro em um mesmo rio
de águas compartilhadas. Há um crime muito comum, de ocorrência na região de
Porto Murtinho: abigeato. Na tradição pantaneira, subtrair o gado do pantaneiro
é crime grave e gera uma situação psicossocial extremamente negativa, com ações
dos pecuaristas à margem da Lei. O ribeirinho, também pescador, mesmo durante
o defeso e recebendo o seguro, ainda conduz atividades comerciais da pesca para
além do seu próprio sustento.
Sob o ponto de vista da defesa, a segurança pública é muito confrontada com os
ilícitos relacionados ao tráfico de drogas e armas. Há ilícitos relacionados, também,
ao descaminho e ao contrabando de roupas e combustíveis. Há uma integração
relevante entre as Forças Armadas e os órgãos e agências federais e estaduais no
campo da inteligência: Polícia Rodoviária Federal (PRF), RFB, Polícia Federal
(PF), PM, Polícia Civil (PC), DOF, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) etc. Os meios de regulação e os mecanismos
institucionais interfederativos de gestão são ineficazes. O acordo de Roboré é da
década de 1950 e está desatualizado.
Desafios

O grande desafio é um novo acordo bilateral que formalize condutas e estabeleça
contrapartidas, de forma a modificar o cenário de desequilíbrio das reciprocidades
na convivência entre os povos transfronteiriços. Há uma impressão de que a saúde
é deficiente para o brasileiro (saúde pública), mas ainda arca com a partilha de
recursos com o não nacional. Há necessidade de um mapeamento completo
e pormenorizado em todos os campos de atuação do poder público, para os
projetos ajustados à ação pública de resposta a demandas básicas e de fomento
das iniciativas empreendedoras.
Oportunidades

Há a questão do gás boliviano e a demanda por parte de Corumbá/Ladário. As esferas
municipal e estadual precisam viabilizar o uso do gás natural na região. Para isso,
a esfera federal precisa ser acionada para tratativas bilaterais que conquistem essa
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realização. O uso do gás natural tem ação direta no serviço de transporte público
e táxi, barateando o serviço.
Rosângela Chaves (PMH)
Contextualização

É um limite que demarca a linha divisória terrestre de um território nacional,
agregando as informações existentes. Trazendo aqui para a nossa realidade, em
Corumbá, ao meu modo de ver, é uma fronteira onde as pessoas têm o livre acesso
de ir e vir, principalmente os migrantes, onde há uma necessidade de mais atenção
do poder público para com essas pessoas, como orientações no posto de migração.
Muitos migrantes que passam por ali, na sua maioria, saem de seu país de origem
em busca de uma vida melhor. Todavia, essas pessoas são aliciadas quando chegam
ao seu destino e, na verdade, se deparam com trabalho escravo. A largura de 150 km
é adequada por questões de regras de segurança. E, também, facilita em algumas
questões com relação à convivência entre os dois países.
Avaliação

O poder público deve ter mais atenção às migrações, com uma casa de acolhimento,
dado que na maioria das vezes essas pessoas não têm onde se alojar e são obrigadas
a ficar pelas ruas.
Desafios

Em relação à PMH, seria necessário um espaço/escritório ou um apoio para
acompanhar, orientar as pessoas (migrantes) que passam pelo posto de migração.
Além disso, necessita-se de uma casa de acolhimento.
Oportunidade

Melhoria da infraestrutura viária.
Rubens Darge (SEMAGRO)
Contextualização

A faixa de fronteira é um espaço geograficamente definido, contínuo, com cidades
e centros, com uma sociedade e cultura distintas, definindo os limites. Não acho
que deva ser alterada, mas, sim, deve-se dar mais prioridade para as cidades mais
próximas dos limites de fronteira com outros países, e que sejam levadas em
consideração as prioridades das políticas para as cidades gêmeas, pois são as mais
próximas dos limites e têm muito mais necessidade de políticas, além de haver
uma preocupação com a segurança nacional e a própria segurança do indivíduo
de cada município.
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Avaliação

No estado do Mato Grosso do Sul, com relação às políticas públicas referentes ao meio
ambiente, tem-se desenvolvido várias políticas de construção e destinação aos resíduos
sólidos, recentemente aprovadas pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso
do Sul (IMASUL). Elaborando o caderno geoambiental da região de planejamento e
o da faixa de fronteira, tivemos em Mato Grosso do Sul uma evolução na integração
fronteiriça, demonstrada na linha do tempo a seguir: em 1977, foi criado o estado;
1988, promulgada a Constituição Federal; 1991, criado o Mercosul; 1997, houve a
integração do Mato Grosso do Sul ao Conselho de Desenvolvimento e Integração
Sul (Codesul) e à Zona de Integração do Centro-Oeste da América do Sul (Zicosul);
2000, a criação do grupo de pesquisa Espaço de Fronteira; 2006, a pesquisa Turismo
sem Fronteira; 2007, a criação do Comitê de Articulação Federativa (CAF); 2009, a
criação do Grupo de Trabalho Interfederativo (GTI); 2009, o projeto Mato Grosso do
Sul sem Fronteiras; 2010, a criação da Comissão Permanente para o Desenvolvimento
e a Integração da Faixa de Fronteira (CDIF); 2011, o Decreto no 7.496 instituiu o
Plano Estratégico de Fronteiras (PEF) e o Decreto no 13.303, o Núcleo de Fronteira
do Mato Grosso do Sul (NFMS); 2012, a elaboração e entrega do Plano Regionalizado
de Desenvolvimento e Integração Fronteiriços do estado do Mato Grosso do Sul
(PDIF/MS); 2013, a implementação do Plano de Desenvolvimento e Integração
da Faixa de Fronteira (PDIF) do estado; e em 2 de junho de 2016, foi publicado o
Decreto no 14.487, que reorganiza o NFMS.
Oportunidades

As oportunidades do arco Central são: turismo, agroindústrias, siderurgia, pecuária de
corte e mineração. Na interseção entre o arco Central e a Bolívia, são: pecuária
de corte, agroindústria, mineração, turismo, erva-mate, piscicultura e agricultura
familiar. No trecho do arco Central com o Paraguai: turismo, agroindústria,
mineração, serviços, hortifrutigranjeiro, pecuária de corte, silvicultura, pecuária
de leite e turismo de entorno.
O PDIF/MS incorporou as demandas dos moradores da fronteira, com o
objetivo de desenvolver a segurança cidadã, melhorando, assim, a qualidade de vida e
promovendo o desenvolvimento econômico, institucional e socioambiental sustentável
da faixa de fronteira. Essa mudança deve tornar a fronteira de Mato Grosso do Sul
integrada nacional e internacionalmente, com cidadania plena e qualidade de vida,
sendo econômica, institucional e socioambientalmente sustentável.
Sérgio Munck (General do Exército)

Eu sou o General no comando da 18a Brigada de Infantaria de Fronteira, uma
grande unidade que tem batalhões e companhias como subordinadas. Sob o
meu comando, eu tenho dois batalhões, um sediado aqui, o 17o Batalhão de
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Fronteira (17o BFron), e um em Coxim, o 47o Batalhão da Infantaria. Tenho a
segunda companhia, o BFron e outros elementos de comando aqui, como
a companhia de comunicação em fronteiras e uma de comando. Essas estruturas
têm cerca de 750 homens cada uma, e uma companhia, por sua vez, tem cerca
de 290 homens. As minhas estruturas de comando, o efetivo somado, totalizam
cerca de trezentos homens. Então, esse é o meu poder de combate. É como eu
estou estruturado para cumprir minha missão, que é defender a pátria. O tema
aqui fala em defesa do território, mas estou muito favorável à integração entre
os povos. A integração exime o trauma da defesa. Assim, temos a aplicação do
poder militar para resolver o problema.
SÍNTESE DOS DEBATES

Já familiarizados com as questões e realizados os apontamentos, teve início, então,
o debate sobre as propostas. No primeiro conjunto de perguntas, os participantes
se posicionaram mostrando suas respectivas visões acerca de como eles veem a
faixa de fronteira. Na análise das suas apresentações, no que tange à caracterização,
se sobressaem os termos delimitação, burocracia, permeabilidade, útil, proteção,
mobilidade urbana, convivência e problema.
De um modo geral, com relação à permeabilidade, os participantes colocaram
tanto situações nas quais carros regularizados na Bolívia são trazidos com facilidade
para o Brasil, quanto a entrada de ilícitos. Nessa perspectiva, a faixa de fronteira
seria um espaço permeável por meio do qual há eventos que contribuem de forma
positiva ou negativa para as sociedades. Sobre os ilícitos ainda foi citado o caso
do chamado “cavalo doido”, que consiste na formação de um comboio que busca
furar o bloqueio de barreiras na fronteira.
Entre outros problemas apresentados pelos participantes está a burocracia,
pois ela está muito presente nos trâmites de entrada e saída com o país vizinho,
como a obrigatoriedade do extintor em carros para que eles passem pela faixa de
fronteira. Sobre a mobilidade urbana, todos concordaram que a faixa de fronteira
deve permitir o acesso de ir e vir, resguardada a defesa e segurança do território.
Além disso, foram citadas dificuldades como mudanças constantes de secretários
e de legislações nacionais. Para os participantes, a descontinuidade de ações é um
desafio, assim como a governabilidade e cultura popular da área.
A fronteira entre Bolívia e Brasil é marcada pela rotatividade de guarnições
militares e policiais conforme denominações políticas, do lado boliviano, ao mesmo
tempo em que há revezamento, do lado brasileiro, de indivíduos originários de várias
partes do país, que se deslocam até essa fronteira com vistas a aumentar ganhos
pessoais e melhores oportunidades de trabalho. Muitos participantes citaram a
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dificuldade no estabelecimento de diálogos contínuos com autoridades bolivianas,
uma vez que são realizadas mudanças constantes nos postos de comando na fronteira.
Também comentaram a barreira da legislação nacional, que se difere em
vários aspectos daquela do Brasil. Entre algumas das legislações relativas à gestão
da fronteira na Bolívia, podem ser citadas: Regulamento Geral de Alfândega, de
2000; Lei de Migração, de 2013; e Lei de Desenvolvimento e Segurança Fronteiriça,
de 2011. Com relação às regras específicas sobre transporte de mercadorias, os
participantes comentaram que há muitos entraves para entrada e saída de produtos,
como resultado de diferenças na legislação, administração e cultura do país vizinho.
Por fim, os participantes afirmaram que há diferenças, por exemplo, com
relação à definição e largura da faixa de fronteira, que na Bolívia é de 50 km.
Por isso, eles argumentaram que é necessária a conscientização sobre o que é a
faixa de fronteira, porque, segundo os participantes, os bolivianos não têm vivência
nisso, dificultando a coordenação de políticas conjuntas que possam vir a surgir
nos próximos anos. Da mesma forma, acreditam que as faixas de ambos os países
devem ser mantidas nas medidas atuais, visto que é um espaço geograficamente
definido por governos distintos e deve ser respeitado. Deveriam ser identificadas
cidades que correspondem de fato à faixa de fronteira, por meio da criação de
diferentes categorias, isto é, categorizar as cidades conforme as influências que elas
sofrem das dinâmicas transfronteiriças.
Acerca da gestão ambiental, os participantes ressaltaram a falta de acordos
que abrangessem o outro lado da fronteira, sobretudo na destinação de resíduos, que
não é tratada de forma transfronteiriça. Além da questão do manejo dos resíduos,
outro exemplo dessa dificuldade é a proibição da pesca do peixe da espécie dourado
(a lei da pesca do dourado é municipal), que não tem respaldo no outro lado da
fronteira. Apesar de ser o mesmo rio, as medidas tomadas pelo lado brasileiro não
têm a aderência do lado boliviano. Nessa questão, os participantes são unânimes
em defender uma maior conscientização do lado da fronteira boliviana para o
período de defeso, bem como em outras ações que visam à proteção das águas
que compartilham. Eles propuseram, também, a compatibilização das políticas
de proteção ambiental, sobretudo do ambiente pantaneiro.
Os participantes relataram a questão migratória dos povos da região como
um dos principais problemas que envolvem a fronteira de Corumbá com Puerto
Quijarro. Destacaram, sobretudo, a situação de vulnerabilidade em que chegam
famílias de bolivianos em busca de uma vida melhor no Brasil. Defendem que o
poder público poderia dar mais atenção às migrações, com uma casa de acolhimento,
pois, na maioria das vezes, ela se constitui como a única alternativa de atendimento
imediato a essas pessoas.
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Destacam, também, os problemas fundiários de um assentamento que ocupa
os dois lados da fronteira internacional. Para o grupo, o poder público tem que
resolver essa questão de insegurança jurídica das pessoas que vivem há mais de
cinquenta anos nessas terras.
No que tange à segurança da fronteira de Corumbá com Puerto Quijarro,
destacaram a ocorrência de crimes transnacionais comuns às demais fronteiras
brasileiras, como os contrabandos, a prática de abigeato e o tráfico de drogas e
armas de fogo. Ressaltaram, também, as levas migratórias (bolivianos, haitianos,
bengaleses e outros) que entram por esse ponto da fronteira, onde já foi identificado
tráfico de pessoas. Mencionaram que as estratégias do crime organizado diferem de
alguns pontos da fronteira do arco Central, pois ali a prática é do tráfico “formiga”
e também pelo método “cavalo doido”.
Foram destacadas as políticas públicas voltadas à segurança pública e defesa.
Elas têm viabilizado ações e investimentos em instrumentos, como o Sistema
Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), que objetivam impedir a
entrada dos ilícitos transfronteiriços. Por coincidência, no período de realização da
oficina, estava em andamento na área da fronteira de Corumbá uma das edições
da Operação Ágata, das Forças Armadas. Ela é uma das ações definidas no PEF
instituído em 2011, via decreto presidencial.
Um desafio identificado pelos participantes é o “pedágio” da Bolívia em direção
ao Brasil, pois isso gera desequilíbrio na convivência. Outra questão bastante
complexa na relação entre Corumbá e Puerto Quijarro deve-se às tratativas entre
os taxistas brasileiros e bolivianos. Na fronteira brasileira, os taxistas bolivianos têm
entrado e circulado normalmente no território brasileiro, sem que as autoridades
ou mesmo a categoria de taxistas brasileiros barrem sua entrada. Já no território
boliviano, os taxistas brasileiros são proibidos de entrar. No caso de o taxista
brasileiro insistir em entrar em Quijarro, corre-se o risco de violência física e
destruição do patrimônio. Nesse ponto, os participantes asseveram que a categoria,
conjuntamente com o poder público das respectivas cidades, deveria encontrar
uma solução para os dois lados trabalharem de forma equilibrada.
Ainda nos desafios, levantaram a questão do acesso à saúde, que torna-se cada
vez mais ineficiente devido ao atendimento ao excedente da população da fronteira
boliviana. Isso também se faz presente na oferta de vacinas em Corumbá, que em
função de serem utilizadas por bolivianos, acabam por faltar para brasileiros.
Em resumo, os desafios principais do arco Central consistem em: i) integrar
povos e culturas; ii) promover fóruns e workshops para cultura de gestão ambiental,
com objetivo de sensibilizar os ribeirinhos na proteção de rio e matas pantaneiros;
iii) criar instrumentos para uma gestão ambiental unificada, ou seja, uma lei
ambiental que abarque os dois lados da fronteira; iv) estabelecer as regras de
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convivência no ambiente fronteiriço; e v) levantar outras potencialidades que
revitalizam a economia regional.
Os participantes relatam que a convivência e o compartilhamento da
cidade com os estrangeiros ocorrem normalmente, mesmo com o acirramento
das disputas pelos aparelhos públicos e urbanos. O que colabora na relação
fronteiriça são os parentescos estabelecidos entre brasileiros e bolivianos, bem
como o fato de muitos brasileiros possuírem fazendas, comércios e outros negócios
na área de fronteira boliviana.
Outra ação que aproxima as relações entre os dois países diz respeito às
escolas interculturais bilíngues de fronteira. Em Corumbá, há três escolas e, segundo
os relatos, aproximadamente seiscentos alunos que participam do programa.
Um número considerável de bolivianos frequenta uma delas, o Centro de Atenção
Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) Padre Ernesto Sassida, por ser mais
próxima do limite do Brasil com a Bolívia. Nesse programa, os participantes
destacaram, além da formação bilíngue, que o currículo escolar oportuniza o
conhecimento dos costumes e da cultura, o que, de alguma forma, pode melhorar a
convivência e diminuir os preconceitos que ainda são muito presentes e empregados
na relação com os bolivianos.
Outra oportunidade destacada pelos membros do grupo foi o transporte
público de Corumbá até a linha de fronteira. Ele deveria acessar o centro urbano
de Quijarro, haja vista que o ônibus traz bolivianos para o centro urbano de
Corumbá. Para superar as barreiras fronteiriças, os instrumentos de integração
têm que avançar mais.
Por fim, além das oportunidades na relação fronteiriça – potencializada por
meio da educação no Projeto Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira (PEIBF) e
de projetos que visam minimizar as diferenças entre os fronteiriços –, a integração
seria, também, por meio de ações de desenvolvimento e cooperação transfronteiriças.
Outra oportunidade destacada consiste na revisão de acordos, como o Tratado de
Roboré,11 que pode ajudar a construir uma relação mais tranquila na fronteira e
ampliar as oportunidades de criação de instrumentos que visam melhorias das
condições de vida do cidadão fronteiriço. Na região, há potencialidade para a
exploração de várias categorias de turismo, como pesca e observação de pássaros
e animais do Pantanal, atualmente operadas por empresas que, normalmente,
encontram-se fora da região. Há, também, o turismo histórico, que ainda não
tem sido valorizado. Em suma, a criação de uma política integrada de turismo
potencializaria a região, favorecendo a circulação extracomunitária na fronteira.
11. Assinado em 1958, pelo Brasil e a Bolívia, tinha como principais acordos a exploração de petróleo, construção de
obras ferroviárias e cooperação econômica.
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Durante o debate, com o apoio do facilitador, o grupo preencheu o
quadro-síntese de apoio à relatoria (quadro 3), que ao final foi lido e aprovado
para a apresentação na plenária.
QUADRO 3

Arco Central: quadro-síntese do grupo C
A

Contextualização

Resposta

1

Como o grupo vê a faixa de fronteira?

Área que permite ação de defesa sob a égide da lei.
Liberdade de ação e oportunidade (área de segurança pública, defesa
e controle do fiscal).
Facilidade de convivência entre os povos.

2

O grupo considera adequada a largura de
150 km de faixa de fronteira no arco Central?
Por quê?

Não avalia tecnicamente a profundidade da questão, mas é o espaço
suficiente para as ações necessárias em profundidade.
De maneira geral, facilitam a relação e a convivência entre os dois países.
Necessário categorizar cidades que não vivenciam a dinâmica fronteiriça.

B

Avaliação: como o grupo avalia as políticas
públicas e as ações implementadas
especificamente na faixa de fronteira?

Ações recomendadas

Encaminhamento

Gestão ambiental: falta maior
conscientização do lado da Bolívia.

Criar instrumentos de conscientização do
lado da Bolívia no que tange à proteção
do ambiente, a exemplo da proteção de
espécimes de peixes, que não abrange o
lado do pantanal boliviano.
Lei ambiental compartilhada entre as
localidades fronteiriças, haja vista que, entre
Corumbá e Puerto Quijarro, a população
compartilha do mesmo ambiente.
O espaço é de convivência humana,
não há nacionalidade para
problemas ambientais.

Criação de um instrumento
compartilhado que atenda
às necessidades de
proteção do ambiente das
localidades fronteiriças.

Povos da região: falta melhorar os serviços
públicos e de acesso a brasileiros e
bolivianos; maior integração cultural.
Falta respeito a traços e vivência culturais dos
bolivianos no Brasil.

Melhorar as relações de atendimento
à saúde e outros serviços oferecidos a
brasileiros e bolivianos.
Construir instrumentos de integração de
serviços de saúde, ambiente e cultura.
Aproveitar equipamentos e recursos humanos
da Bolívia (estudantes de medicina) para
ajudar nos levantamentos iniciais das
patologias em brasileiros e bolivianos e dos
encaminhamentos aos serviços de saúde,
sobretudo à população rural e mais
periférica das cidades.

Propiciar mais amostras
culturais entre os
dois países.
Implementar nas escolas
troca de experiências em
disciplinas que podem
abordar as questões
históricas e manifestações
culturais de cada país.

3

Migrações: melhorar as informações
repassadas, bem como a aplicação da lei e
de direitos dos migrantes, nos dois lados
da fronteira.

Melhorar as condições de acolhimento
e atendimento ao migrante nos
setores públicos.
Integrar as informações das instituições de
migração de modo a melhorar a capacidade
de identificar pessoas com problemas
na justiça dos dois países.
Diminuir a desconfiança (preconceito)
da sociedade em relação ao migrante.

Criar protocolos
de atendimento e
encaminhamento do
migrante aos serviços
públicos e privados.

4

Segurança: implantar equipamentos de
vigilância e monitoramento e melhorar a
integração das polícias no que tange
à inteligência.

Otimizar a capacidade de integração
entre as polícias dos dois lados.
Operações conjuntas entre as instituições
e que elas ocorram dos dois lados
da fronteira.
Melhoria dos equipamentos de vigilância
e de maior integração da inteligência.

Criar interfaces com
respectivos níveis e
instituições para atuação
do policiamento e da
defesa na fronteira.

1

2

(Continua)
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(Continuação)
C

Desafios: quais são os principais
desafios do arco Central?

Ações recomendadas

Encaminhamento

Gestão ambiental: não integrada.

Fóruns e workshops para cultura de
gestão ambiental.

Fiscalização: policial, fiscal e sanitária.

Ações mais federativas para resolver as
questões ambientais, adequadas a cada
recorte da fronteira sul-americana.
Integrar protocolos aduaneiro e policial
dos dois lados da fronteira.
Integrar as instituições (brasileiras e
bolivianas) de fiscalização que estão
presentes na linha de fronteira.

Diferenças culturais.

Melhorar os processos de integração dos
povos e das culturas.
Potencializar atividades econômicas.

Promover mais projetos que
integrem a população da fronteira
no que tange a língua, história
e cultura.
Promover o respeito à cultura
de cada país pela educação.

4

Terras fronteiriças: questões fundiárias.

Diferenciar as terras ocupadas por
populações tradicionais e que essas
possam ser priorizadas nas demarcações
e na regularização de terras.
Estabelecer as regras de convivência no
ambiente e nas terras fronteiriças, bem
como resolver as questões fundiárias ao
longo das fronteiras brasileiras.
Sensibilizar os cidadãos.

Identificar cada tipo de ocupação da
terra e a formação dos territórios e
suas respectivas competências.

5

Porto Murtinho: crime de abigeato
afeta de forma negativa o psicossocial
do pantaneiro.

Integrar as polícias que atuam na
fronteira e serviço de inteligência.

Ações locais da segurança pública.

6

Pesca predatória: lei da pesca do
dourado é municipal.

Tornar a lei estadual.

Criar (conjuntamente) protocolos
integrados, um de manejo da pesca
e outro vegetal, que abarquem os
dois lados da fronteira.

7

O poder público deveria dar mais
atenção ao migrante.
Falta participação de empresas privadas
e entidades.

Criar um espaço adequado (mais
humanizado) nos postos de migração
dos dois países.

Produzir canais de atendimento
ao migrante com sistema
informatizado integrado.

Segurança e defesa: dinâmicas
ilícitas transnacionais.

Integrar as forças de segurança dos
dois países com trabalho de inteligência
e coibição antes do ilícito chegar
à fronteira.
Melhorar instrumentos de
monitoramento que possam coibir as
dinâmicas ilícitas transnacionais, à
exemplo do Sisfron, que está sendo
implantado no arco Central.

Criar núcleos de segurança
integrados e espaços para atuação
das forças de segurança pública dos
dois lados do limite.
Estabelecer acordos que possam
ampliar o espaço de atuação da
segurança pública para coibir a
entrada dos produtos ilícitos
na fronteira.

1

2

3

8

Necessário processo educativo.
Criação de instrumentos de
fiscalização capazes de proteger
a população fronteiriça e os
respectivos países.
Criação de regras conjuntas para
atuação dos serviços aduaneiros e
sanitários na fronteira.

(Continua)
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(Continuação)
D

Oportunidades: quais são as principais
oportunidades do arco Central?

1

Participação de indígenas bolivianos na
vida cultural brasileira.

2

3

Ações recomendadas

Encaminhamento

Ampliar o empreendedorismo cultural,
com a implementação de mostras
culturais dos dois países.

Criar mais projetos que integrem
bolivianos nas atividades culturais,
a exemplo do Moinho Cultural.

Revisão do acordo de Roboré.

Rever o que tange à integração
fronteiriça no acordo de Roboré e
colocar em prática.

Observar e levantar os acordos
existentes para implementá-los,
revisá-los e adequá-los às
realidades contemporâneas
de cada ponto da fronteira.
Nesse item, quem deve fazê-lo
são os ministérios responsáveis
pelos acordos internacionais.
Colocar em prática os comitês
de fronteira.

Turismo: política integrada de turismo.

Criar instrumentos que favoreçam a
circulação extracomunitária nos dois
países, bem como dos estrangeiros
que os visitem. Por exemplo, criar uma
rota de turismo histórico que aproveite
as potencialidades dos dois lados
da fronteira, ou estimular a visitação
próximo à fronteira, em território
boliviano, onde estão as águas termais e
a rota das missões.

Elaborar uma política de
turismo integrada.

Elaboração dos autores.

APRESENTAÇÕES DAS CONCLUSÕES E SUGESTÕES DOS DEBATES DOS GRUPOS
DE TRABALHO, DOS ENCAMINHAMENTOS E DA AGENDA DE CONTINUIDADE

A sessão plenária desta oficina de trabalho constituiu-se na apresentação das sínteses
dos debates e das discussões auferidas pelos relatores representantes escolhidos pelos
grupos A, B e C, referentes às questões propostas. Bolívar Pêgo iniciou a sessão
chamando-os para que apresentassem os relatórios aprovados nos grupos, sob a
mediação da Caroline Krüger, que imediatamente chama o relator do grupo A
para sua apresentação.
GRUPO A – ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
Relator: Daniel Frainer (SEMAGRO/MS)

Como é que a gente vê a fronteira? Ela corresponde a uma área que tem algumas
restrições impostas – principalmente por questões internacionais, advindas justamente
de uma legislação –, o que acaba trazendo barreiras para essa região; mas também
pode ser uma potencialidade a ser explorada. O grupo verificou que deveriam ser
tratadas políticas específicas para a região e de uma forma diferenciada, como meio
de desenvolvê-la. Ao mesmo tempo, o grupo se depara com um espaço que apresenta
uma economia mais dinâmica, que até poderia ser explorado, principalmente por
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deter recursos naturais, melhorando os investimentos e os equipamentos sociais.
Com relação a esse estreitamento, o grupo considera que há uma necessidade de ser
repensado inclusive o princípio de reciprocidade em relação à Bolívia, que tem uma
faixa de fronteira limitada a 50 km de largura a partir da linha divisória.
O grupo verificou alguns pontos críticos relacionados à logística e infraestrutura.
A rodovia tem um problema grave, pois há uma certa inabilidade por parte da
empresa que está explorando-a. Recomenda-se utilizar todos os quatro modais e
promover uma integração maior com o outro país, inclusive anexando o último
trecho da ferrovia. Além disso, deve-se modernizar a linha ferroviária: atualmente,
o trem tem, em média, uma velocidade de 30 km/h, e os trens mais modernos,
mesmo com a mesma carga, podem ter maior velocidade. Foi citada, também, a
necessidade de melhorar o transporte aéreo, com a possibilidade de incluir voos
internacionais partindo de Corumbá até Santa Cruz de la Sierra e, também, a
ligação doméstica Corumbá-Campo Grande, capital do estado.
O principal encaminhamento citado nesse tema foi a reativação de um
fator importante no desenvolvimento, que são os COREDEs. Isso foi esquecido
pelos municípios, principalmente em relação a investimentos em estrutura,
que envolvem um grande volume de recursos a serem investidos. Por conta
disso, então, deve-se viabilizar a situação de consórcios, não só entre Brasil e
Bolívia, como também entre os municípios envolvidos no financiamento dessas
experiências, e usar experiências de COREDEs de outros estados, principalmente
para reproduzir as experiências exitosas.
Ainda na questão insuficiência, que foi levantada em relação aos terrenos
sociais, o grupo viu, principalmente, o papel das universidades. A universidade está
um pouco isolada das atividades que estão sendo desenvolvidas na região, então é
importante uma integração maior, principalmente para poder entrar como uma fonte
de resolução de problemas. Para isso, o encaminhamento dado seria, por sentido
ambivalente, um consórcio, principalmente considerando os estudantes brasileiros
na Bolívia e bolivianos no Brasil, ou seja, uma forma de integrar principalmente
a parte de recursos e orçamentos, levando em consideração não só a demanda real
que nós temos de ingressantes, mas também de estrangeiros, tanto aqui como nas
universidades do lado de lá.
A questão da dependência de recursos externos, principalmente estaduais e
federais, foi um problema levantado pelo grupo. Algumas ações apontadas foram
exatamente políticas públicas específicas e reforço do orçamento dos municípios.
Nós sabemos, por exemplo, da questão que acontece fundamentalmente na área
de saúde. Eu já vi o pessoal sendo atendido aqui e deve-se implementar esses
orçamentos para que essa demanda reprimida seja atingida na sua efetividade no
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atendimento. A sugestão foi de prestação de serviço ou consorciação entre esses
municípios, principalmente, já que há a utilização comum desses serviços.
Um dos desafios é a integração dos meios de transporte modais. Precisa-se
reavaliar essa situação na ferrovia e a possibilidade de composições mistas, porque,
muitas vezes, mesmo sendo o mesmo modal, tem que descarregar a carga e colocar
em outro veículo para poder atravessar a fronteira. Então, é um problema que
encontra limites com essa integração no transporte. Isso tem encaminhamento
para, principalmente, a ANTT, que é responsável pelas deliberações a respeito de
transportes terrestres.
Foi abordada, também, a inadequação da legislação ambiental fiscal
aduaneira, o que acaba sendo um impedimento para a realização de atividades
proporcionais em termos de repartição. Então, a ação recomendada seria a
adequação da legislação vigente, levando em consideração as peculiaridades
fronteiriças, e o encaminhamento disso ao MRE, para que leve em consideração
estas questões internacionais dentro destas relações.
Há, também, o desafio da definição de uma política de desenvolvimento
local ou regional – que leve em conta esse foco internacional, justamente devido
à faixa de fronteira – e de criar ou reativar comitês específicos para debater temas
próprios de desenvolvimento da região, a fim de obter ações próprias nesse sentido.
O encaminhamento sugerido é de que se remeta ao MDR e aos órgãos federais,
que atuam na elaboração de políticas específicas para área de fronteira.
Quanto às oportunidades, foram citadas potencialidades que podem
surgir justamente dos desdobramentos das atuais cadeias produtivas que se tem,
principalmente com relação ao gás natural e ao minério. Foi sugerido que haja
maior dinamização com relação a preço e oferta, e solicitá-la junto aos órgãos
do estado, particularmente os de economia mista, caso da MSGÁS, responsável
pela distribuição do gás, e a Petrobras, responsável pela compra do gás boliviano
que passa pela fronteira. É necessário haver maior participação nas negociações,
e incluir também um staff boliviano, para que se consiga viabilizar a melhor
utilização desse recurso.
Foi levantada, também, a questão do adensamento de cadeias produtivas, em
relação aos desdobramentos em outras atividades, com uma linha de ação que possa
estruturá-las, principalmente quanto ao minério e à agropecuária. Chamamos a
situação atual de cadeia quebrada, que é quando a principal atividade inicial não
é desdobrada em produtos onde a cadeia é produzida, ficando a cargo de outros
estados ou municípios o seu desenvolvimento. Em relação ainda à mineração,
há a necessidade de revitalizar a MS Mineral, que há mais de dois anos tem
estatuto e presidente, mas ainda não tem um plano de ação propriamente para
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o setor, delineando quais as diretrizes principais e elaborando e implementando
esse plano de ação.
Em relação ao turismo, que foi levantado como potencialidade, há a
possibilidade de realizar os roteiros turísticos e culturais do lado brasileiro e do
lado boliviano de uma forma integrada, para que ambos sejam beneficiados.
O encaminhamento seria promover a discussão desse tema junto ao governo
do estado, à Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) e ao MTur, do
lado brasileiro, e às autoridades ligadas a este tema na Bolívia, para que possam traçar
uma linha de ação em prol da promoção dos destinos turísticos nos dois países.
Quanto a identificar atividades produtivas potenciais que possam ser desenvolvidas
na fronteira em parceria com os países vizinhos, foi sugerido verificar demandas
pequenas, ou seja, algumas atividades que possam gerar emprego e renda. Para isso,
recomendou-se realizar um estudo técnico de prospecção de mercado e oportunidades,
a fim de tentar ao menos apresentar uma proposta mínima para viabilizar recursos do
estado e da Sudeco, por exemplo, para implementação desse estudo.
Em relação ao corredor bioceânico, recomendou-se monitorar e participar do
processo de implementação na rota. Atualmente, ela se encontra, na verdade, em
uma discussão dentro do foro dos governadores do Brasil central. Então, deve-se trazer
essa discussão à baila e incorporar nela os COREDEs e o MDR. Outra oportunidade
apontada é a criação de uma zona econômica especial. Para isso, propõe-se a mesma
solução do corredor bioceânico. Muito obrigado.
Caroline Krüger (Ipea)

Obrigada, Daniel. Passo a palavra ao Major Becker.
GRUPO B – GESTÃO URBANA
Relator: Willyam Becker Demartini (Gefron/MT)

Sou o Major do Gefron/MT, e recebemos o convite do Ipea, por meio da Secretaria de
Segurança, para participarmos desta oficina. Nós temos uma pequena apresentação
para traduzir o que trabalhamos no grupo B – gestão urbana. A nossa coordenadora
foi a Rosa Moura e nossa facilitadora, a Caroline Krüger.
A nossa contextualização passa pela questão da gestão urbana como um
local de integração entre as nações. Verificamos que é um lugar de povos e culturas,
de relação intensa – usando as palavras do professor Tito de Oliveira: dinâmica,
criativa e ao mesmo tempo rebelde. Essa rebeldia provém das diferenças culturais.
Assim, também resguardamos a soberania como instrumento de defesa.
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Sobre a questão da largura da faixa de fronteira: ela está dentro do previsto,
mas não é eficaz para as políticas públicas, sendo, talvez, eficaz para a defesa.
Todavia, para outras áreas, como saúde, tem os pontos fortes e pontos fracos
a serem estudados. Nesse aspecto, também há especificidades e regionalismos.
No Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós diferenciamos faixa de fronteira de
linha de fronteira. Quando falamos linha de fronteira, nos referimos a 50 km, e
faixa de fronteira, a 150 km.
Na nossa avaliação, o primeiro tópico que trabalhamos foi a questão do
SIS-Fronteiras. Houve pequenos resultados favoráveis, apesar de bastante inicial,
irrisórios diante de tamanhas necessidades, mas funcionou. A ação recomendada
seria a implementação de uma política para a melhoria da infraestrutura de
saúde, diminuindo as burocracias e melhorando o repasse de recursos financeiros.
Considera-se que não se trata somente da população de Corumbá, pois aqui do
lado temos Ladário, e também há as cidades da Bolívia – Puerto Suárez e Puerto
Quijarro – que são cidades fronteiriças. O encaminhamento seria levar esta sugestão
de implementação para os três Poderes da República.
Outra política avaliada foi o Plano Municipal de Educação de Corumbá, que
levantou o número de estudantes estrangeiros: por volta de oitocentos – conforme
foi dito pelo próprio criador e pelo staff do prefeito Ruiter de Oliveira –, que têm a
necessidade de atravessar a fronteira todos os dias para vir à aula. A ação recomendada
para as cidades de fronteira que têm estudantes em ambos os territórios seria ter
um incentivo financeiro para transporte, merenda, capacitação de professores etc.
O embrião dessa integração, desse movimento, começou (exemplo: visita
ao Moinho Cultural), e eles têm tido a experiência há algum tempo, não só com
alunos, mas com docentes do outro lado. Essa foi, também, a direção da prefeitura
de Corumbá: um trabalho com professores e alunos dos dois lados. O mesmo
encaminhamento, não só municipal, mas estadual e federal.
Outra avaliação que a gente fez, bastante interessante, foi com relação às escolas
interculturais bilíngues, por se tratar de uma troca importante para os professores.
Atualmente, acredito que não existe a possibilidade de um professor daqui fazer
qualquer tipo de capacitação no outro lado, não aproveitando o que tem disponível
lá; está difícil até para o próprio professor de espanhol daqui poder praticar o idioma
do outro lado, de uma forma mais curricular, de uma forma que seja reconhecido aqui
a posteriori. Então, a sugestão, a ação recomendada, seria reativar o programa, e torná-lo
uma política de Estado, e não de governo, lembrando que a política de Estado é aquela
que permanece independentemente dos governos que entram; então ela não muda de
acordo com o plano de cada governo, de cada mudança, seja municipal, estadual ou
federal. O encaminhamento seria que o município ou estado demandassem diretamente
ao governo federal a reativação desse programa, que foi muito importante.
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Na parte de avaliações, a gente focou o Gefron e o DOF. Nesse ponto eu
contribuí diretamente, como um militar que trabalha na área de segurança pública
e faz parte de uma unidade que se mostra diferente das demais, pois é especializada
em trabalho de fronteira, segurança de fronteira, e isso acaba diferindo muito.
Apesar de haver muitas políticas de segurança na área de fronteira e a segurança
pública ser sempre o foco dos debates relacionados à fronteira, a gente entende,
enquanto segurança pública, que as outras áreas são tão importantes quanto essa.
Apesar do debate ter atingido a maioria das unidades que trabalham
especialmente no policiamento de fronteira, na segurança pública de fronteira,
elas estão muito aquém da necessidade. Então, a sugestão seria a ampliação dessas
polícias e o encaminhamento seria dado aos respectivos estados. Sabemos que o
Paraná tem um batalhão de fronteira, aqui no Mato Grosso do Sul tem o DOF,
em Mato Grosso temos o Gefron, e em Rondônia também há um embrião de uma
unidade de fronteira que não foi ainda implantada. O encaminhamento seria aos
governos dos estados, particularmente para aqueles que ainda não conseguiram,
que comecem essa atividade específica de policiamento de fronteira, e àqueles que
já chegaram ao objetivo, que ampliem essa ação.
Dando um exemplo: o Gefron atualmente patrulha apenas cerca de 30% da
fronteira. Então, existe um anseio muito grande da população que não é atendida
com frequência, a população ribeirinha – a população da parte alagada da nossa
fronteira, da parte abaixo de Cáceres e Poconé, que inclusive se encontra aqui com
o Pantanal. Assim, teríamos até intercâmbio na nossa fronteira localizada entre
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bolívia, mas não abrimos nessa região, pois
não temos essa possibilidade devido às limitações.
No último tópico da avaliação, o grupo falou sobre políticas e ações
governamentais gerais, que são pouco reflexivas ou inclusivas, inconsistentes e
sem continuidade. Muitas vezes são ações separadas, individuais de determinado
vereador, de determinado prefeito ou gestor municipal, ou quem quer que seja que
inicie essas ações ou tenha a ideia, mas não têm a continuidade.
As ações políticas são limitadas na fronteira, pois elas não atendem o outro
lado. Os corumbaenses não gostam, por exemplo, quando atendem na área de
saúde, eles dizem que o dinheiro brasileiro está sendo usado pelos bolivianos.
A integração das políticas públicas para o território é fundamental. Outro exemplo,
a vacina contra a raiva: a política pública é para a cidade de fronteira, mas a
doença ultrapassa a fronteira. Então, sugerimos que a ação deveria ser pensada
em torno desse problema, por meio da mobilização da comunidade regional
e da realização de ações para o suprimento de necessidades como expansão da
infraestrutura, logística, equipamentos urbanos e planejamento integrado dos
governos fronteiriços. Por meio, também, de um programa de sensibilização da
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população, pois tendo em vista que esse problema social teria que ter um plano de
ação integrado com contrapartidas, o outro lado também teria que ser sensibilizado
sobre essas dificuldades. O encaminhamento é um pouco mais complexo, por
considerar não só as três esferas (municipal, estadual e federal), mas o diálogo entre
os países, estados, municípios que estão na fronteira.
Nós também tratamos dos desafios e destacamos: i) a falta de integração, que é
incipiente, e, por consequência, a falta de ações integradas; ii) a falta de exploração
nacional dos recursos turísticos; e iii) a superação do preconceito, porque ele
existe entre bolivianos cambas e collas, e entre brasileiros e bolivianos. Ela deve ser
realizada, por exemplo, nas próprias escolas onde convivem.
A principal ação recomendada para a integração seria aumentar a autonomia
dos municípios, e o encaminhamento seria a participação efetiva do MDR e do então
Ministério das Cidades. Em relação à falta de ações integradas, a recomendação
seria implementar ações para que as cidades fronteiriças respeitassem as limitações
e os recursos de uma a outra, considerando o encaminhamento aos três entes e
à sociedade também para ter ciência dessa discussão. A exploração nacional dos
recursos turísticos, não só do lado brasileiro, mas do lado boliviano, seria uma ação
recomendada, considerando o encaminhamento às três esferas federadas também.
Para superar preconceitos entre brasileiros e bolivianos, o grupo entende que
são necessárias ações mais efetivas de aproximação, conhecendo e respeitando as
particularidades de cada fronteira. A construção social e normativa foi pensada
olhando como exemplo a África do Sul, onde houve uma superação da grande
barreira do apartheid. Temos como exemplo essa construção social e normativa
para que ela impere sobre as políticas públicas e sobre o pensamento social em
relação a este problema. O encaminhamento seria para os três Poderes da República,
com medidas para desconstruir os preconceitos, dentro dessa construção social e
normativa, citada pelo General João Denison. Ele comentou sobre a unificação
de algumas leis e o grupo citou a integração da legislação.
Encerramos, então, com as oportunidades, e o grupo trouxe um
encaminhamento geral para todas elas, tal como o ensino de espanhol nas escolas
de Corumbá e Ladário, e, em contrapartida para o lado boliviano, o do português
nas escolas. Até porque esse contato é evidente. Sobre a participação boliviana e
paraguaia nos eventos, ela já vem acontecendo por aqui, mas a ideia do grupo é
que sempre seja ampliada. Também citamos o mestrado em estudos fronteiriços
para ajudar em diversos pontos relacionados à fronteira, como o auxílio à gestão, a
busca de soluções para as problemáticas (pois já existem muitos estudos a respeito do
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tema), a melhoria nas relações para execução das ações em contrapartidas e a criação
de mecanismos de gestão internacional, que é a grande dificuldade da gestão.12
Finalizo com uma última oportunidade que foi citada aqui, além do plano
de ação integrada para diversas áreas, que seria a busca por recursos de forma que
parte dos bens e valores dos resultados de ilícitos apreendidos na fronteira fosse
revertida para a própria região. Para tanto, usamos dois mecanismos, que são os de
transação penal e perdimento de bens, que em Mato Grosso já são uma realidade:
dessa forma, já tiveram alguns milhões de reais revertidos para saúde, segurança
pública e outros. Perdimento de bens é algo bastante simples: todo produto, bem
móvel ou imóvel que foi utilizado para proveito do crime pode ser dado perdimento
por parte do Judiciário, em função do serviço público em geral, e destinação
desse recurso específico para uma determinada secretaria, um determinado fundo
orçamentário municipal, estadual ou federal. Inclusive, tem um estudo da nossa
Academia no Mato Grosso sobre transação penal que a descreve como uma política
de captação de recursos muito eficiente.
Caroline Krüger (Ipea)

Muito obrigada, Major Becker. Vamos dar seguimento às apresentações chamando
o grupo C, cujo tema é defesa do território e integração entre os povos.
GRUPO C – DEFESA DO TERRITÓRIO E INTEGRAÇÃO ENTRE OS POVOS
Relator: João Denison Correia (General do Exército Brasileiro)

O grupo identificou que a área formal da faixa de fronteira nos permite atuar
dentro do aspecto jurídico e legal. Isso é importante, porque as Forças Armadas,
por exemplo, têm o poder de polícia nessa região, delimitando o espaço territorial
sob a égide da lei. Não que vamos usar o poder de polícia, mas ele vai nos conferir
flexibilidade de atuação. Portanto, para o sistema de defesa, a definição desse
espaço territorial é importante para estabelecer a liberdade de ação dentro deste
escopo de atuação.
A faixa de fronteira também facilita a convivência. Se identificarmos que
dentro de um acordo bilateral, binacional, tem uma faixa de fronteira do lado de cá
e do lado de lá e os dois países acordaram a convivência dessas duas comunidades
12. É importante destacar a situação geográfica, da infraestrutura econômica e institucional de Corumbá e Ladário.
No plano geográfico, esses municípios têm muita história e suas localizações são excepcionais dentro de um quadro
fronteiriço (por exemplo, a rota bioceânica para o Pacífico). Com relação à infraestrutura econômica, possuem os
quadros modais de transporte desenvolvidos (porto, aeroporto, rodovia e ferrovia), precisando, apenas, de mais
investimento em capacidade e logística. No plano institucional, têm suas prefeituras e câmaras de vereadores atuantes,
uma universidade federal da mais alta respeitabilidade e a presença de duas grandes empresas, Vale e Petrobras.
Portanto, há ainda muito a ser explorado localmente para que estes municípios e sua região sejam mais desenvolvidos
em conjunto com os municípios bolivianos.
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nacionais, essa faixa de fronteira é o espaço delimitado para as coisas acontecerem,
como a atividade econômica daquele que mora do outro lado e vem desenvolver aqui
e, da mesma forma, do brasileiro que tem um comércio do lado de lá. Desse modo,
a faixa de fronteira – desde que isso seja bilateral – otimiza as relações naquele
ambiente para que tenhamos melhor fluidez na dinâmica no ambiente fronteiriço.
Não avaliamos tecnicamente a largura da faixa de fronteira com profundidade,
mas nós julgamos que esse espaço, principalmente caracterizado pelo vazio
demográfico, é suficiente para as ações necessárias, sob a égide da lei complementar.
Uma ideia que surgiu no grupo foi a importância de categorizar as cidades na faixa
de fronteira brasileira, fazendo um diferencial daquelas que vivenciam a dinâmica
fronteiriça para as que não vivenciam, mas estão dentro da faixa.
Isso é importante porque pode haver programas e políticas que permitam ou
deem facilidades para as cidades, por exemplo, que recebem a quantidade específica
de um determinado tipo de vacina, mas não estando no fluxo de movimentação,
acabam recebendo-a e não a utilizando. Por isso, deve-se categorizar as cidades,
para que não haja desperdício de recursos, e haja uma melhor distribuição dentro
de um programa ou atividade.
Como o grupo avalia as políticas públicas e as ações implementadas
especificamente na faixa de fronteira? Desconsiderando nessa resposta a existência
do Tratado de Roboré, da década de 1950, nós podemos identificar o seguinte: na
área de educação existe um fluxo muito grande de não nacionais frequentando as
escolas públicas, levando a alguns problemas pontuais, como não ter vagas para
os nacionais em determinados estabelecimentos.
No que diz respeito à saúde, nós vemos que existe um impacto na nossa estrutura
de saúde com o uso por parte do não nacional. O problema é que, na vivência da
cidade, o cidadão do lado de cá não vê problemas no boliviano que circula pela cidade,
mas pode ver problemas quando um boliviano está em uma fila para atendimento
na Santa Casa, na sua frente. Qual é o aspecto psicossocial? Ninguém paga o sistema
de saúde diretamente, mas o que sustenta o SUS são impostos brasileiros.
Então, surge esse problema negativo no aspecto psicossocial da comunidade
local, quando o brasileiro percebe a utilização do boliviano sem contribuir ao SUS.
Todavia, não é levado em consideração se o extranacional está aqui exercendo
uma atividade econômica e pagando seus impostos normalmente. Quanto a isso,
inclusive, ainda outro dia eu vi uma ambulância passando na fronteira com a
sirene ligada, e com certeza era um boliviano trazendo uma demanda para o nosso
sistema de saúde.
Outra avaliação importante é para o campo da gestão ambiental: as nossas
leis, como o seguro-defeso. Nós estamos em um ambiente pantaneiro e temos leis
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relativas ao direito à pesca, e nós estamos utilizando, aqui na fronteira, o mesmo
rio. Entretanto, a lei não é a mesma para o lado de lá, nem para a Bolívia, nem
para o Paraguai – o peixe que está do lado de cá não pode ser pescado (a PM
fiscaliza), mas do outro lado do rio o peixe vai morder o anzol do extranacional.
Nessa avaliação fica o desafio de criar instrumentos para uma gestão ambiental
unificada (não integrada), que tenha o seguro-defeso do lado de lá como temos
do lado de cá, e de trabalhar no campo das relações internacionais bilateralmente,
para que a questão ambiental seja realmente eficiente e eficaz. Não adianta termos
a nossa regulação ambiental se a gente partilha o Pantanal e não acontece a mesma
coisa do outro lado da fronteira.
Um desafio importante para a fronteira do arco Central é a qualidade da
integração dos povos e da cultura. Uma professora que estava presente na oficina
comentou que os nossos registros na área de cultura – livros, poesias, poemas,
publicações e contos – falam da cultura do Pantanal, mas não incluem a cultura
boliviana, que é, inclusive, miscigenada conosco; então, há um processo de não
reconhecimento do outro. Vou usar aqui uma comparação conhecida: será que olhamos
o boliviano como o americano nos olha? Precisamos levar a integração das culturas
a um nível de qualidade melhor, para que realmente a interação seja mais saudável.
Outro desafio dentro dessa mesma ideia: estabelecimento de regras de
convivência fronteiriça – por exemplo, as regras de trânsito, pois os brasileiros
reclamam ao verem bolivianos ultrapassarem o sinal fechado. Os bolivianos não
respeitam a nossa legislação, mas o brasileiro também não respeita, pois ambos
passam o sinal vermelho. Outro exemplo, o brasileiro dirige na Bolívia com
uma preocupação que ele não tem aqui, e o boliviano dirige aqui sem qualquer
preocupação, sem medo da ação dos instrumentos coercitivos de controle. Por que
isso? Porque sabemos que há histórias de apreensões na Bolívia em que é pedido
algum tipo de pagamento extra, “mesada”, o que já não acontece aqui. Outro
exemplo: tudo indica que a PRF não multa um carro infrator boliviano indo para
Campo Grande, mas na volta ele multa porque está saindo do país. Porém, se na
volta o guarda não estiver lá, como ele vai cobrar? Então, cai no vazio.
Outro desafio: essa região já teve o maior porto fluvial da América do Sul,
chegou a ter mais de cem agências bancárias, inclusive a 14a maior agência do Banco
do Brasil instituída no país. Em função da vivência econômica que já teve, e do que
nós vemos atualmente, é preciso fazer um levantamento de outras potencialidades
que revitalizem a vida econômica regional.
Quais são as principais oportunidades do arco Central? Em nossas discussões,
ficou estabelecido que é premente a revisão do Tratado de Roboré, pois sendo da
década de 1950, está totalmente descontextualizado com o ambiente e cenário que
estamos vivendo atualmente. Ele precisa ser valorizado e validado nesse sentido
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de estabelecer as regras tanto sociais de convivência quanto outras, formalizando
os benefícios. Aproveito o raciocínio do professor Tito de Oliveira: “quando se
formalizam as ações na área da educação, na área da saúde, você tem condições de
estabelecer contrapartidas”.
Vimos, também, a oportunidade de estabelecer uma política integrada
(não unificada) na área de turismo, que favoreça a circulação extracomunitária.
Posso estar errado, mas parece muito mais fácil o boliviano fazer turismo aqui do
que nós fazermos turismo lá. Por exemplo, levantei o que seria necessário para
viajar de carro até Salar de Uyuni, na Bolívia, e a complicação foi muito grande,
preferi ir de ônibus ou de trem. Precisamos desburocratizar, pois estamos em uma
dinâmica de convivência na fronteira. Havendo essa troca de turismo, é bom para
a economia e culturalmente estaremos integrando. E na nossa região, devemos
estabelecer os critérios e as oportunidades para o turismo histórico. Muito obrigado.
Caroline Krüger (Ipea)

Obrigada, General Denison. Vamos passar agora para as considerações finais do
coordenador Bolívar.
Bolívar Pêgo (Ipea)

Obrigado, Caroline. Agradeço aos relatores pelas apresentações dos relatórios
dos grupos de trabalho, e pergunto: alguma questão ou dúvida em relação às
apresentações dos três grupos?
João Denison Correia (General do Exército Brasileiro)

Gostaria de reforçar a importância da reunião e sugerir à equipe que, após a oficina
de trabalho a ser realizada no Sul, seja feita uma sistematização desse trabalho
realizado em três atos, que mostre, de certa forma, como se vai lidar com todos
estes resultados. Novamente, parabenizo ao Bolívar Pêgo pela coordenação e ao
Ipea pela organização da oficina de trabalho.
Bolívar Pêgo (Ipea)

Obrigado, General. Agradeço a sugestão. A equipe tem várias ideias para a fase
final, e certamente vai incorporar sua sugestão. E contamos com a participação de
todos durante todo o processo.
Eu gostaria de agradecer a todos, dizer que foram muito bons para a equipe
estes dois dias de trabalho e esperamos que tenham sido, também, para vocês,
participantes. Aprendemos muito com vocês, e o objetivo geral é esse, vir aqui para
discutir os problemas com quem os conhece. Brasília é muito longe, e por mais
que achemos que conhecemos os problemas, quando chegamos aqui, percebemos

Livro_FronteirasdoBrasil_Vol 4_COMPLETO_OK.indb 212

27/12/2019 10:40:58

Apresentação da Atividade: o arco Central, a pesquisa Fronteiras e o trabalho em grupo

| 213

que conhecemos bem menos, e até mesmo que muitos deles desconhecemos.
Queria ouvir os membros da equipe. Em nome do Ipea, eu queria agradecer mais
uma vez e dizer que nós teremos um livro como principal produto desses dois
dias de trabalho, como o que está sendo finalizado sobre o arco Norte. Esperamos
continuar mantendo contato com todos e, no Ipea, estamos à disposição. Passarei
a palavra ao Sérgio de Souza e depois a cada uma das nossas pesquisadoras.
Sérgio de Souza (Sudeco/MDR)

Em nome da Sudeco e do MDR agradeço a presença de todos vocês, e quero
dizer que, para quem trabalha com políticas públicas, é um prazer ir ao território
e, como o Bolívar falou, ver como as dinâmicas acontecem. É uma oportunidade
rara – como disse em nossa atividade de campo em Puerto Quijarro e Puerto Suárez,
considero isto um privilégio. Talvez, não fosse no âmbito da superintendência,
dificilmente ou jamais eu viria a conhecer tudo que vi nesta semana. Do ponto
de vista profissional e acadêmico, foi uma experiência e tanto – principalmente
para quem mora e trabalha lá em Brasília, foi uma realidade muito diferente.
Saio otimista, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. Considero
o trabalho que está sendo realizado pelo Ipea muito rico, e o trabalho sobre a
faixa de fronteira há muito tempo se faz. Volto para Brasília para tentar vários
encaminhamentos, dentro do que for possível, mas pelo menos pegar o que
vimos aqui, apresentar aos superiores e dizer: “olha, na faixa de fronteira está
acontecendo isso, a demanda é essa, e a superintendência pode contribuir com
isso”. Podemos solicitar que nossos diretores, nossos gestores, possam efetivamente
tomar melhores decisões. Agradeço realmente a presença de todos, e coloco a mim
e a superintendência à disposição de todos. Obrigado.
Rosa Moura (Ipea)

Só tenho a dizer que a cada viagem, a cada oficina, mais a gente aprende, mais a gente
faz amigos e companheiros de trabalho, e mais a gente quer continuar. Obrigada.
Maria Nunes (Ipea)

Quero dizer que é sempre muito importante visualizar essa realidade, que é diferente
em todos os arcos, e inclusive dentro deles. O que a gente vai propor é levar esses
encaminhamentos à nossa publicação, para que todos possam ver a realidade com
que a gente trabalha, com o que vocês nos trazem, vocês que trabalham nesta
fronteira. Agradecemos a participação e muito obrigada.
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Caroline Krüger (Ipea)

Gostaria de agradecer a todos vocês pelo esforço em estarem aqui, por doarem
os seus conhecimentos, suas vivências, para que os resultados fossem os melhores
possíveis. Também nos esforçamos a isso, acreditando que o nosso Brasil e a nossa
faixa de fronteira podem ser bem melhores. Nosso empenho é não só para que os
resultados sejam categorizados, analisados, mas que isso retorne como um feedback
efetivo por parte da gestão pública para a faixa de fronteira em forma de políticas
públicas, que é o sonho de todos nós. Obrigada.
Paula Moreira (Ipea)

Agradeço pessoalmente as trocas, que foram muito importantes, pois me sinto
feliz em conhecer mais uma parte de nossa fronteira. Conheço bastante a fronteira
Norte, pois sou de lá, e é muito bom saber quais os problemas, quais as perspectivas
das pessoas que vivem em outra fronteira. Muito obrigada.
REFERÊNCIAS

BLANCHARD, S. Être “Colla” à Santa Cruz: identités et territoires des migrants
andins à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie). 2005. Tese (Doutorado) – Géographie,
Paris, 2005.
BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Portaria no 213, de 19 de julho de
2016. Estabelece o conceito de “cidades-gêmeas” nacionais, os critérios adotados
para essa definição e lista todas as cidades brasileiras por estado que se enquadram
nesta condição. Diário Oficial da União, n. 138, p. 12, 20 jun. 2016.
COSTA, G. V. Os bolivianos em Corumbá-MS: conflitos e relações de poder na
fronteira. Mana, Rio de Janeiro, v. 21, n 1, p. 35-63, 2015.

Livro_FronteirasdoBrasil_Vol 4_COMPLETO_OK.indb 214

27/12/2019 10:40:59

Parte IV

TRABALHO DE CAMPO

RO
MT

Bolívia

Paraguai

Livro_FronteirasdoBrasil_Vol 4_COMPLETO_OK.indb 215

MS

27/12/2019 10:41:01

Livro_FronteirasdoBrasil_Vol 4_COMPLETO_OK.indb 216

27/12/2019 10:41:01

CAPÍTULO 11

TRABALHO DE CAMPO

Este capítulo tem três partes: i) entrevistas realizadas com agentes públicos locais e
regionais no Brasil e na Bolívia; ii) visita técnica ao Moinho Cultural Sul-Americano;
e iii) relato da leitura de espaço do arranjo transfronteiriço Corumbá-Ladário-Puerto
Quijarro-Puerto Suárez. Todas as imagens inseridas no texto são de autoria dos
pesquisadores e foram feitas no dia da atividade relatada.
1 ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS NO BRASIL E NA BOLÍVIA
1a entrevista:

•

Manoel Rodrigues – vereador por Corumbá.

Participantes da entrevista: Bolívar Pêgo (coordenador do projeto Fronteiras
do Brasil), Caroline Krüger, Maria Nunes, Rosa Moura e Paula Moreira (Ipea);
e Glaucy Maria Dib Elias Rodrigues (servidora pública da saúde do município).
Local: Hotel Santa Mônica, em Corumbá, noite de 26 de junho de 2017.
FIGURA 1

Entrevista com o vereador Manoel Rodrigues

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.
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Bolívar Pêgo

Agradecemos à Caroline Krüger por ter intermediado o contato e a entrevista, e
ao vereador, por nos receber. Pedimos, então, ao parlamentar que fale um pouco
da sua trajetória profissional.
Manoel Rodrigues

Meu nome é Manoel Rodrigues Pereira Neto, sou vereador por Corumbá, onde
fazemos fronteira com o município de Puerto Quijarro, na Bolívia. Nós, vereadores,
atuamos no desenvolvimento da nossa cidade, justamente nessa integração com
a cidade fronteiriça na Bolívia. Os temas que temos debatido em nossa Casa de
Leis são a saúde pública, para atender não só a nossa demanda do município como
também a das regiões que são integradas, e a educação, tanto dos corumbaenses
como a que se volta em grande parte aos filhos de bolivianos casados com brasileiros
aqui na nossa cidade.
Paula Moreira

Vou começar por um questionário semiestruturado que elaboramos para orientar a
entrevista. Algumas perguntas consideramos mais relevantes, mas estamos abertos
para qualquer coisa que o senhor queira falar além delas. As perguntas iniciais
são: qual seria sua percepção acerca da faixa de fronteira? Quais as dificuldades e
oportunidades do morador da fronteira? O senhor já começou a falar sobre isso,
mas se pudesse aprofundar um pouco.
Manoel Rodrigues

Quero falar um pouco da dificuldade que nós temos atualmente. No sentido
geográfico, Corumbá se assume como uma rota bioceânica para o Pacífico, cruzando
aqui por meio da fronteira com a Bolívia. Não temos uma legislação que fortaleça
o comércio de exportação e importação, não temos uma legislação que possa
dispor sobre uma isenção de imposto para que produtos possam competir com
contrabando. O mercado interno tem dificuldade devido ao contrabando, e nós
não temos uma opção para ele.
Essa é uma das dificuldades que a gente enfrenta nos dias de hoje.
Outra dificuldade é que o município, que tem aproximadamente 110 mil habitantes,
não consegue atender à demanda fronteiriça na parte da saúde pública. O orçamento
da saúde não atende nem à demanda local nem à demanda da cidade paralela a
Corumbá. Isso gera uma discussão que a gente está levando até para o governo
federal: aumentar o orçamento da cidade de fronteira, tanto da saúde e da educação
quanto da segurança pública.
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Bolívar Pêgo

É possível identificar o que é demanda local, regional, e o que é demanda de outro
país? Até que ponto o município é capaz de atendê-las?
Manoel Rodrigues

Corumbá possui um único hospital, que atende aos 20 mil habitantes de Ladário,
aos 110 mil de Corumbá e presta atendimento de emergência à Bolívia, aqui na
fronteira. A maior parte desses habitantes bolivianos já tem dupla nacionalidade, e
os que não têm não conseguem ter os atendimentos por falta do cartão do Sistema
Único de Saúde (SUS). Sabendo disso, temos que trabalhar por uma gestão melhor
para poder prever esses atendimentos. Se eu sei que aqui tem 40 mil bolivianos
do meu lado e mais 20 mil do outro, por que eu continuo trabalhando apenas
considerando os 110 mil? Isso é gestão.
Nossa fronteira é muito carente, muito precária, e eu não posso exigir do
governo boliviano, um governo que tem a sua política, os seus costumes, que resolva o
problema da fronteira. Até porque ele não trabalha da mesma forma que o Brasil,
o investimento de recursos na cidade é feito de forma diferente de como se investe
em Corumbá. Então, a gente tem que pensar uma forma para resolver, até pelo
fato de o comércio local ter uma grande presença e potencialidade do consumo
boliviano. Quem consome, quem gasta aqui dentro é a Bolívia. Então, a gente
tem que trabalhar essa integração.
Bolívar Pêgo

Essas diferenças não são pontos a serem enfrentados de forma bilateral, entre os
governos? O que a gente percebe em tudo que se discute, aprende, conversa e
apresenta, é que o ideal seria que tudo fosse feito bilateralmente. Não adianta ter
a melhor política aqui se do outro lado ela não está do mesmo nível.
Manoel Rodrigues

O governo federal da Bolívia precisa trabalhar na integração com o governo federal
do Brasil. Isso é uma conversa que o Ministério das Relações Exteriores tem que
ter em uma reunião bilateral, porém a gente está aqui em uma situação difícil por
conta de um governo que não investe em sua fronteira. E nós temos uma estrutura
bem melhor, podendo atender a parte dessa demanda. Existe o seguinte: quem
não tem cartão do SUS pode morrer, isso é uma questão de política pública.
Só que, sabendo que o governo não investe nisso, nós, como cidade vizinha, temos
que buscar nosso entendimento e não ficar esperando deles, entendeu? Eu acredito
nisso. Corumbá tem que ter um curso de medicina. Nós temos outras cidades
de fronteira que já têm um orçamento federal, onde já não é só o do município.
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Por exemplo, o orçamento de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, abrange
outras cidades. Por que Corumbá não pode ter esse mesmo orçamento? Claro, a
Bolívia não faz parte do Mercado Comum do Sul (Mercosul), o que se combina
nos acordos tratados não tem continuidade, entendeu? Só que o povo que mora
aqui na nossa fronteira está sofrendo, e eles não representam índices de pobreza,
mas índices de miséria. Então, quem tem que tomar atitude?
Rosa Moura

Em algum momento a prefeitura de Corumbá tentou se articular com a de Ladário
e com as das cidades bolivianas para resolver esses problemas conjuntamente?
Alguma vez vocês chegaram a fazer isso? Vamos deixar de lado acordos entre Estados
e pensar em uma articulação entre os governos locais.
Manoel Rodrigues

Por ser meu primeiro mandato, esse é um tema que ainda estamos entrando, devido
à vontade de querer trabalhar, e essa é a demanda que está aparecendo. Há tempos
houve uma discussão sobre as cidades gêmeas, e essa questão que você falou, para
mim é muito importante. Precisamos sentar com as autoridades da Bolívia, montar
um comitê fronteiriço, aqui em Corumbá, e outro na Bolívia, para discutirmos o
que é melhor para a gente e não o que é melhor para os acordos que são tratados
em nível federal.
Nós temos que discutir o que é melhor para Corumbá, Ladário, Puerto
Quijarro, Puerto Suárez e província Germán Busch. Temos que sair desse protocolo
que existe, de acordo, e entender o que é melhor para a região. Tive a informação que
é uma questão política: por ser uma cidade de fronteira (chamada Cidade do
Oriente) que não apoiou o presidente da Bolívia, o governo boliviano não envia os
recursos para cá. Daí, toda a província acaba sendo penalizada, porque o prefeito,
os vereadores, a maioria apoia a oposição ao governo boliviano, e a província fica
dependendo do Departamento de Santa Cruz.
Bolívar Pêgo

O prefeito de Corumbá, que assumiu em 2016, é do mesmo partido do presidente
ou do governador? Isso tem reflexo positivo ou negativo? Estou tentando fazer a
mesma relação.
Manoel Rodrigues

O prefeito local tem uma relação muito boa com o governo brasileiro, porque são
do mesmo partido e estão bem articulados em nível federal.
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Bolívar Pêgo

O senhor acha que o município é beneficiado por essa relação ser boa?
Manoel Rodrigues

O município é beneficiado por essa relação, porém, os investimentos que foram
prometidos ainda não vieram para a nossa cidade, e essa é uma discussão que
muitos apoiam e um ponto sobre o qual outros vão pensar. Eu estou pensando na
integração, vamos cuidar dos nossos brasileiros! Estou pensando em uma relação
com os taxistas, que é outro problema de fronteira; estou pensando na relação da
maternidade boliviana, que tem filha que está grávida de brasileiro, mas não tem
o cartão do SUS porque ela não tem Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).
Bolívar Pêgo

Telefonia. Se eu ligar para o outro lado, a ligação é internacional ou é local? Outro
exemplo claro de integração: existem linhas de transportes iguais às que existem lá?
Manoel Rodrigues

A rede de telefonia na Bolívia é a Intel. Essa operadora tem uma frequência
muito maior que a nossa, que é limitada quanto ao sinal de internet. Além de
a internet de lá ser melhor, na nossa há interferência, pois a Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel) tem uma regulação de limitação de ondas. Na Bolívia
não tem limitação, então eles disponibilizam o máximo, por isso a internet deles
é bem melhor que a nossa.
Bolívar Pêgo

Esta é a situação da internet. Se eu fizer uma ligação telefônica normal, há uma
integração da tarifa?
Manoel Rodrigues

Não. Quando você cruza a fronteira você entra em uma chamada internacional.
Bolívar Pêgo

Mesma coisa o transporte, há integração de transporte público urbano?
Manoel Rodrigues

O transporte traz um grande desgaste para nosso município. Hoje eu estava
tratando sobre esse tema, principalmente sobre os taxistas. Os taxistas brasileiros
não entram na Bolívia, e os bolivianos que entram aqui se tornam clandestinos.
E eles perseguem, humilham; da mesma forma lá. Então, eu estou tentando ver
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uma forma de compensação. Vou convidar os presidentes dos sindicatos daqui e de
lá para conversarmos e chegarmos à melhor proposta. Como a gasolina boliviana
é mais barata, há uma grande pressão para o abastecimento lá, mas o governo
boliviano determinou que o taxista brasileiro não pode abastecer lá.
Essa poderia ser uma forma de compensação. A fiscalização dos taxistas clandestinos
no Brasil é muito precária. Não tem como vender aqui e dizer que vão fiscalizar, pois
não vão fiscalizar. Como é que eu vou compensar os taxistas brasileiros? Tendo um
custo mais baixo para os atendimentos. Nossa proposta hoje é que os taxistas brasileiros
possam abastecer lá; em contrapartida reduzo o custo dele para atender a comunidade de
Corumbá, até porque hoje um táxi boliviano custa R$ 5, um táxi brasileiro são R$ 40,
R$ 50. Temos que tentar fazer uma relação mais equilibrada, preços mais compatíveis.
Bolívar Pêgo

E uma linha regular de ônibus, não seria uma boa proposta, também? Um ônibus
que não fosse só até o limite, mas que entrasse em Puerto Quijarro e Puerto Suárez.
Manoel Rodrigues

O ônibus vai até a fronteira devido aos acordos internacionais da Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT). Os ônibus de passageiros do município vão até
a fronteira, pegam as pessoas e vêm para Corumbá; aqui, os passageiros trocam
de ônibus e seguem para São Paulo. A Bolívia não tem fiscalização no serviço dos
táxis, então lá é como se qualquer um pudesse participar: se você não está fazendo
algo, então tenha um táxi. Além disso, a gasolina é barata quando comparada à
vendida no Brasil. Ainda não há uma discussão sobre o transporte coletivo lá, e aqui
eu imagino que devemos ter. Primeiramente, sentar com as classes, porque Executivo
e Legislativo só vão poder mudar algo na legislação ouvindo a classe. O que vocês
esperam para a fronteira entrar no bom senso e fortalecer esse acordo? Por que eu
pensei na gasolina? Se amanhã quebra o acordo, a forma de compensação diminui o
custo dos taxistas brasileiros que pagam R$ 3,90/l na gasolina aqui e lá R$ 1,80/l.
Bolívar Pêgo

A gasolina boliviana é de boa qualidade?
Manoel Rodrigues

A gasolina é pura e boa, importada do Brasil. A Bolívia compra nossa gasolina, e
ela vai como tipo exportação, sem tributos.
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Rosa Moura

Quando se analisa a configuração espacial aqui, a gente entende que existe um
arranjo transfronteiriço entre o conjunto de municípios, dois brasileiros e dois
bolivianos. O senhor enxerga como um arranjo, como uma aglomeração, como uma
única cidade formada por vários municípios? Acha que existe uma movimentação
de um lado para outro da fronteira que seja para trabalho, seja para uso dos serviços
aqui no Brasil, seja para consumo na Bolívia? Acha, também, que existe uma troca
muito grande de pessoas que confirme a gente pensar que é uma grande aglomeração
que funciona como uma unidade?
Manoel Rodrigues

Pensando em movimentação, por exemplo, as nossas feiras livres têm, todas, uma
forte presença dos bolivianos. Então, há muita movimentação de bolivianos para cá.
O comércio na Bolívia, quando a gente vai lá e compra a mercadoria boliviana, está
fazendo essa troca. Devido à desvalorização do real em relação ao dólar, os clientes da
maior parte dos comerciantes são bolivianos, e o pagamento deles é à vista. Eu vejo
Corumbá como uma metrópole local, eu vejo Corumbá sendo o polo dessa aglomeração,
onde a gente tem que desenvolver políticas públicas para fazer a gestão de todas essas
pessoas que estão chegando. Hoje, eu fui tratar da questão dos mendigos. A maioria
são índios da Bolívia que vieram para cá, não são daqui da fronteira, e vieram índios
campesinos, como se fala. Índio não trabalha com base no nosso conceito de trabalho.
Se ele for trabalhar é uma vergonha, faz parte da cultura dele. Fui falar com o cônsul
da Bolívia, e ele disse que é um costume, eles não trabalham, e a única forma de
sobreviverem aqui é pedindo dinheiro. Por isso, nós estamos querendo transferir os
índios para lá, mas queremos levá-los de uma forma humanizada.
Bolívar Pêgo

A forma de sobrevivência deles é diferente da nossa. Ao terem contato com a nossa
realidade, eu acredito que haja choques, não?
Manoel Rodrigues

Com certeza, porque o índio está acostumado a caçar, então, não tem como pensar
em trabalhar dentro da nossa cultura, e é a mulher quem trabalha. Geralmente, as
mulheres ficam na porta dos bancos da cidade, pedindo. Por que esses índios estão
aqui? Porque nossa relação está chegando pela fronteira, estão vendo que Corumbá
tem um espaço melhor, e por isso muitos bolivianos têm vindo para cá, por conta da
saúde, da educação pública, do comércio. Percebem que têm a opção de trabalho, e
como a mão de obra deles é mais barata, o construtor acaba contratando bolivianos.
Há várias casas sendo construídas com mão de obra boliviana.
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Então, imagino assim, existe bônus por ter boliviano aqui conosco? Existe
ônus, que são os ambulantes. Não adianta pensar que vai ser só “mil maravilhas”.
Se a gente não pensar, como nós vamos administrar tudo isso, conseguir ter uma
gestão compartilhada com todos os municípios fronteiriços? A gente tem que
começar a discutir sobre isso.
Rosa Moura

Não se começou ainda?
Manoel Rodrigues

Essa é uma pauta minha da campanha política. No Executivo, apesar de ter
sido mudado recentemente e de todas as dificuldades que estão enfrentando, o
prefeito vem discutindo sobre essa questão do curso de medicina, essa questão da
universidade fronteiriça, até sobre a questão de que a universidade está conversando
com as cidades gêmeas, estão trabalhando para poder conduzir isso de uma
forma mais integrada. Portanto, existe interlocução. Pode não existir formas
concretas, mas existe um diálogo.
Rosa Moura

O senhor percebe que há um embrião de tudo isso?
Bolívar Pêgo

Na universidade, há pouco, conversando com o professor Aguinaldo Silva, ele deu
alguns exemplos de interlocução do ponto de vista da universidade, de professores
que têm articulação com professores de lá, com estudantes de lá. Então, na
universidade, já há exemplos nesse sentido, pensando na câmara de vereadores,
de que forma a sua Casa pensa, atua ou está preocupada com esse movimento que
o senhor está falando aqui, que o senhor está exercendo, pois é um movimento
muito positivo. Institucionalmente, lógico que lá existem vários partidos, várias
visões, mas, no geral, há um certo consenso da instituição Câmara de Vereadores
em pensar da forma como o senhor está pensando ou lá o ambiente é muito difícil
sobre esse formato, pensar na região como um espaço que pode se agregar, que
pode se ajudar a resolver seus problemas e não necessariamente ficar o tempo todo
pensando que o governo federal e o governo do estado virão aqui ajudar?
Manoel Rodrigues

Sim! Eu posso pontuar alguns avanços da Câmara. A Casa de Leis tem quinze
vereadores, cada um tem uma bandeira, e muitos defendem manter uma relação
radical com a Bolívia, até por conta do pedágio: a Bolívia tem pedágio, e nós não.
Então, os vereadores querem que haja pedágio aqui. Outros não querem que os
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taxistas bolivianos clandestinos passem para cá, porque taxistas brasileiros não
entram lá. Assim, existem as extremidades, mas existem também os avanços.
Qual deles? Os free shops. Tem um vereador que entrou com requerimento propondo
a instalação de free shop, que é uma forma de contemplar as regiões de fronteira e
as isenções de impostos.
Outra questão importante que a Câmara acompanha é a fiscalização dos
produtos vegetais que passam para o Brasil. A Câmara também entende que quanto
mais contrabando entrar no município não é bom nem para Corumbá, nem para
outro município da fronteira. Mas quando a gente consegue pensar sobre como
colocar a integração em prática, eu acho que, quando a coisa começar a caminhar,
a Câmara com certeza vai apoiar, porque ela vai ver resultados e soluções. O
problema de Corumbá é que ninguém acredita mais que isso vai funcionar. Nós
atendemos os bolivianos, e ninguém paga por isso. Na visão dos corumbaenses,
eles só recebem e ninguém fala nada. E lá, quando se provoca alguma coisa, fecham
fronteira e ninguém entra. Então, a nossa contrapartida é muito maior do que
a deles. Eu vejo que, conforme as ações forem aparecendo, nessa relação com os
taxistas, com os feirantes, com o contrabando, a Câmara não vai deixar de medir
esforços para que isso se torne uma realidade.
Bolívar Pêgo

Existe algum tipo de articulação entre os poderes legislativos da região, visando
discutir, refletir e tentar resolver seus problemas? Eu não sei como é na Bolívia, se
no município há um diálogo desse nível, com essa preocupação, ou se é sempre um
vereador com um prefeito ou alguns vereadores com outros prefeitos? Pensando
nos poderes legislativos, essa articulação existe entre eles como uma tentativa de
resolver os problemas ou não?
Manoel Rodrigues

Ainda continua bem independente.
Bolívar Pêgo

Isso é muito relevante. A gente sempre tende a criticar o Executivo por questões
óbvias, é ele que executa, mas o Poder Legislativo tem um papel extremamente
relevante, e o senhor já citou alguns exemplos aqui de que uma articulação
entre os legislativos não só ajuda, mas contribui também para que o Executivo
trabalhe melhor.
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Manoel Rodrigues

Sim! Ainda existe no nosso município, e eu posso expor a minha opinião, como
eu vejo o quadro dessa integração com o Legislativo, dando essa proposta para
Executivo, bem independente. Mas ainda não estão falando todos a mesma língua
em prol disso, ainda não estão. Cada um está agindo de forma independente, mas
eu tenho certeza que mais à frente vão se encontrar.
Bolívar Pêgo

Mas existe uma motivação para que isso ocorra?
Manoel Rodrigues

Existe. Hoje nós vamos ter uma audiência provocada por um médico a respeito
do sistema de saúde fronteiriço. Ele está pensando em como discutir essa questão.
Inclusive, vamos orientá-lo sobre quem são as pessoas da Bolívia que devem estar
aqui para fazer parte desse projeto. Hoje, um vereador está lá pensando no free
shop, outro está pensando nos alimentos que saem da Bolívia e entram no Brasil,
outros estão pensando nas feiras livres, em se tornarem centralizadas, em montar
algo tipo um camelódromo, um local onde todo mundo se concentre.
Então, são pontos diferentes. Ainda não houve essa articulação para que
trabalhem de forma integrada, até por conta da questão de que cada um quer ser o
autor da ideia. Para mim, é natural lidar com a questão, eu que estou lá na Bolívia
falando com todos os representantes, e amanhã o vereador pode vir com a proposta
de saúde pública, sendo que eu poderia provocar isso. Posso trabalhar com ele.
Talvez não seja todo mundo que pense desta forma: “Eu não sou o pai da criança,
então, eu não vou correr atrás, eu não vou ajudar esse nobre edil a caminhar com
isso porque não sou eu que estou à frente”. Ainda existe isso na política.
Bolívar Pêgo

Existe muito! Talvez fosse interessante identificar quais são os grandes problemas
da região, traduzir isso, esses desafios, e, a partir daí, criar uma agenda bilateral
mínima de prioridades que permita aos poderes legislativos utilizarem essa
agenda mínima e traduzir em uma discussão e implementação, associada com as
ações do Poder Executivo.
Manoel Rodrigues

Eu volto a frisar o seguinte: o que tem que existir em Corumbá é um comitê
fronteiriço. Sentar com as autoridades e apontar os desafios que temos na fronteira:
são estes, estes, estes. A Bolívia mostrar os seus desafios, e depois conversarmos
e cruzarmos as informações. Temos que ter um comitê fronteiriço. Não dá mais
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para caminhar sozinho, tomando as decisões junto com o Executivo, os vereadores
tomando as decisões lá e a Bolívia tomando as suas próprias decisões. Por isso é
que eu falei, a legislação em nível federal é uma e a realidade de Corumbá e Puerto
Quijarro, outra.
Maria Nunes

Em outros períodos já não teve comitê de fronteira aqui? Os comitês de fronteira
são um tema antigo nessas relações fronteiriças.
Manoel Rodrigues

Eu acho que é uma coisa de muito tempo atrás. Aí fica uma disputa muito
individual na política hoje, e a gente acaba sem saber. Eu vou sair daqui para ficar
pensando na Bolívia? Talvez nem muito voto eu tenha lá... Mas é uma semente
que eu estou plantando. E aí eu sou muito questionado, pois dizem: “Manoel,
você não vai ter voto lá”. Apesar de que existe dupla nacionalidade, há vários
brasileiros lá. Mas é uma semente que eu quero deixar, um legado aqui para a
minha cidade, poder construir isso, mesmo que tenha que fazer uma política fora
da política. O filho de um deputado federal que pensou na zona de processamento
de exportação, quando tentei retomar esse assunto, me falou assim: “Olha, larga
mão desse assunto, isso é uma balela”. Nós estamos desacreditados.
Maria Nunes

Há outra questão importante que eu gostaria de enfatizar. Nós sabemos aqui no Mato
Grosso do Sul, no caso de Corumbá, que a questão da pobreza é muito grande na
Bolívia. Não há uma desproporcionalidade nessa questão da integração? Por exemplo,
o senhor está me dizendo sobre ter contrapartida. Mas que contrapartidas a Bolívia
poderia dar, no caso, para o Brasil? Eu acho que se vocês fortalecessem o outro
lado da fronteira iriam minimizar os problemas para Corumbá, e eu entendo que
é isso que o senhor está pensando como legislador. Quais avanços estão tendo
nessas tratativas?
Manoel Rodrigues

Como envolve relações exteriores, a gente não consegue avançar enquanto não
tiver um encontro bilateral, mas nós estamos conversando. Sobre o que o Bolívar
se referiu, quando a gente fala em discussão de orçamento federal, em aumentar o
orçamento, aí dependemos de uma representatividade política, de um deputado
estadual, que não temos, e um federal. Então, temos essa dificuldade. E qual
é o plano B? Vamos supor que tudo que eu falei aqui não se colocasse em prática,
o plano B seria a gente ver o que o conselho de medicina autoriza por meio da
universidade federal. Por isso é que a universidade tem que ser atuante.
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Temos que ter curso de medicina. A Bolívia tem várias estruturas físicas, vários
equipamentos que são doações do Lyons, mas não tem profissional. Então, a gente
pode usar um plano B. Claro, envolvendo o Ministério das Relações Exteriores
(MRE), o consulado da Bolívia, o governo federal. Porque hoje o brasileiro não
pode atender lá, entende? Existem normas do Conselho Regional de Medicina
(CRM). Então, eu estou buscando incentivar essas discussões. Tudo que eu estou
falando aqui são discussões que estão sendo levantadas, que não têm finalização e
não tem como antecipar os resultados.
Meu mandato tem só seis meses e eu ainda estou me aprofundando nessa
matéria: algumas coisas a gente vai aprendendo, outras coisas a gente já tem noção,
e aí aquilo que a gente não sabe, vou buscar conhecer melhor e mais de perto.
Inclusive, hoje, nós tivemos uma reunião lá no conselho, e foi muito positiva,
apesar de o cônsul da Bolívia em Corumbá não apoiar muito essas iniciativas locais.
Ele é um almirante que segue a orientação do governo de La Paz, e isso dificulta
o entendimento. Fomos tratar de uma situação dos mendigos da Bolívia aqui e
ele falou: “Chamem a Polícia Federal (PF), isso não é competência minha”. Mas a
assistência consular tem que dar esse atendimento. Nós não queremos chamar a
polícia para tirar eles daqui, nós queremos humanizar o atendimento. Então, se vê
que, pelo entendimento deles, vamos ter que adotar outras medidas. Trabalhar com
quem? Com a autoridade local, com quem trabalha com o controle social. Lá existe
o controle social, uma pessoa que controla toda a fiscalização da prefeitura. Esteve
presente, hoje, um representante do Poder Executivo municipal, e é com ele que
nós vamos trabalhar, de forma humanizada, e também com o tradutor que fala o
dialeto dos índios aqui, da mobilidade humana.
Rosa Moura

A migração é um problema aqui? Os mendigos de certa forma representam um
tipo de migração?
Manoel Rodrigues

A migração não chega a ser dos mendigos, a migração por si só é um problema.
A embaixada do Brasil na Bolívia alerta os turistas para não avançarem a nossa faixa
de fronteira, principalmente quando você viajar com seu próprio carro. Tem um
alerta para não ir, por conta da insegurança.
Bolívar Pêgo

Isso é verdade?
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Manoel Rodrigues

É verdade. É um alerta da embaixada. Eu recebi um ofício.
Bolívar Pêgo

Mas o senhor, que mora aqui, acha que isso é verdade?
Manoel Rodrigues

Eu nunca fui de carro para lá, só fui de ônibus para Santa Cruz. Nós temos um problema,
que é a segurança que a Bolívia não dá. Por que a Bolívia não dá segurança? Porque os
acordos não são firmados da forma que combinam, cada fiscalização tem uma forma
de tratar a gente lá. Se a gente é pego em uma operação e não está de acordo com
a abordagem, aí vem a questão da “propina”. Então, devido a isso, o MRE aconselha a
não ir com carro próprio e nem sozinho. Fazer uma excursão, fazer um trabalho, um
passeio turístico para Bolívia, a não ser que seja de ônibus, é uma coisa mais segura.
Bolívar Pêgo

E isso não dá a sensação de que é melhor trabalhar pelo lado mais simples? Não estou
fazendo uma crítica ao MRE, até porque eu não conheço esse tipo de política de
segurança. Quer dizer, não dá um pouco a entender que, em vez de o ministério trabalhar
junto com o governo boliviano, por mais difícil que seja, para tentar dar respaldo não
só ao brasileiro mas a qualquer turista que vá para lá, e principalmente mais segurança
a quem esteja passando por aqui, é melhor escrever uma carta e dizer para não ir?
Manoel Rodrigues

Eu tenho muita autoestima e sempre vou pensar positivo, vou tentar desconstruir
essa imagem. Eu vejo que a Bolívia está sendo oprimida pelo governo que existe e
todos estão pagando um preço muito alto por isso, e nós temos que desconstruir
essa versão. Eu acredito que não é todo mundo que entende dessa forma, apesar de
ainda se operar assim. Para ter uma ideia, a guarda boliviana, a polícia boliviana,
muda de seis em seis meses, e um comandante que hoje está aqui, amanhã não
estará mais. Eu não sei se é da época dos reis...
Bolívar Pêgo

Existe uma lógica para isso acontecer?
Manoel Rodrigues

Eles compram o cargo. “Vou vir aqui para fazer um caixa”. Antigamente era assim,
coisa da Roma Antiga, os que cobravam impostos eram subordinados aos generais
que compravam os cargos para eles fazerem o caixa, acho que é mais ou menos
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isso. A Bolívia vive isso, para ser juiz na Bolívia tem que comprar o cargo. Então,
eu acredito positivamente – não tirando o que é a orientação da embaixada, a
questão da segurança – que não é completamente tudo isso que eles falam, talvez
apenas alguns casos.
Nós tivemos um caso de brasileira que foi presa, sobrinha de um político
brasileiro importante e estudante na Bolívia. Nós temos 25 mil estudantes brasileiros
fazendo medicina lá. Ela comprou um passaporte com selo falso, esse é um costume
lá, eles mesmos vendem selos falsos, e ela passou aqui na fronteira, na migração,
e a PF, quando notou que o selo era falso, manteve-a presa. Tudo isso porque ela
não queria ficar na fila para bater o carimbo, aí chegou uma pessoa e falou que
carimbava para ela por 100 bolivianos. Ela não queria ficar na fila da migração,
carimbou e desceu. Para ver que, lá dentro do sistema deles, falsificam até o selo.
Entretanto, ninguém sabia que era sobrinha desse político importante. O que
acontece é que se está em uma fila, chega alguém e diz: “por 100 bolivianos você
não precisa ficar na fila, e o carimbo é o mesmo”. Só que o carimbo não está no
sistema. Isso é uma prática que está existindo.
Maria Nunes

Em todas aquelas cancelas que eles fazem nas estradas tem que pagar para passar.
Eles pedem uma contribuição?
Manoel Rodrigues

São vários pedágios que eles têm para pedir e tem que pagar. Se falar que não, é
pior, eles te prendem. Parece que é assim no país todo.
Bolívar Pêgo

Pensando de uma forma mais ampla, ainda dentro da instância política, a região
ou o município tem senador? Tem alguma representação política mais forte que
possa contribuir e dar mais respaldo ao trabalho de vocês? Estou pensando no
Legislativo, uma representação no Legislativo estadual ou federal.
Manoel Rodrigues

Nós não temos deputado da nossa região, nem estadual e nem federal. O vereador
tem que fazer o papel de deputado estadual e federal, a gente busca as emendas
e, assim, quando se pede o apoio de um deputado pela região, ele quer fazer
compromisso. Aí o cara não tem nada a ver com a região, mas, como vai ajudar
em uma emenda, ele quer um compromisso com a região, compromisso com o
vereador na próxima eleição. E isso limita a gente, porque por qualquer coisa está se
amarrando com as pessoas. Não é uma discussão política em prol do crescimento e
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do estado. Então, estamos sem representatividade nessas duas esferas. Já tivemos no
passado um excelente senador, era a maior liderança que tínhamos em nível federal.
Chegamos a ter um elo do governo municipal, governo estadual e governo
federal por serem do mesmo partido. E houve um avanço, mas atualmente muitas
coisas perderam continuidade.
Bolívar Pêgo

E a senadora Simone Tebet, tem alguma relação com a região?
Manoel Rodrigues

A senadora Simone Tebet veio a Corumbá para participar de compromisso junto
ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), mas tem pouca representatividade
no município. Ela é de outra região do estado. Nós não temos senadores que
representem nosso município. Atualmente, há um senador que está conversando com
o município, que tem dado espaço para conversar, para ouvir. Inclusive tem dado
um apoio na questão do curso de medicina. Corumbá precisa de um representante,
senão não vamos conseguir nos desenvolver. Não tem interesse político para
desenvolver Corumbá e ela é uma cidade multimodal. Temos a ferrovia. Temos a
maior plataforma logística do Mato Grosso do Sul e nada funciona, nem 10%.
Rosa Moura

Qual é o grande problema aqui da região? Se o senhor tiver que dizer assim: “Olha, o
problema mais grave que a gente tem, o problema mais difícil de resolver é tal”.
O pior, o mais complexo.
Bolívar Pêgo

O senhor já falou de segurança, já falou de migração, pressão sobre os serviços
públicos locais, a questão de regulação, aqui no Brasil é de um jeito e lá na Bolívia
é completamente diferente...
Manoel Rodrigues

Nós temos um grande problema na estrutura da imigração e das aduanas boliviana
e brasileira, pois tudo é muito burocrático quanto à liberação de documentos.
Eu penso muito na geração de emprego. O problema é que o empresário fica aqui
cerca de cinco dias para liberar uma carga, tem o seguro. A Receita Federal do
Brasil (RFB) tem um problema muito grande e que poderia atuar melhor no porto
seco que existe na alfândega do município.
O segundo maior problema é a saúde pública, pois nós temos um orçamento
que atende a cidade, e temos que atender não só o município, mas também as
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cidades fronteiriças. Então, é um problema que precisa ser resolvido. Ou a gente dá
um basta e não atende ninguém ou a gente trabalha com a integração, aumenta o
repasse de recursos federais e estimula a potencialidade do comércio interno, com
os bolivianos gastando aqui. Ou seja, se aumenta o mercado interno de produtos
em venda, vai aumentar a renda per capita. Então, eles vão consumir e ao mesmo
tempo vamos prestar um serviço para eles.
Um terceiro problema é a questão dos ambulantes. Atualmente, no mundo
globalizado, em que o desemprego aumentou, se não tem emprego, o cidadão se
torna ambulante, é o mercado informal, e Corumbá tem um grande número de
trabalhadores bolivianos no mercado informal. Como é que vamos trabalhar para
que cada um fique no seu lugar e que isso não prejudique essa cadeia de mercado?
Cadeia que o contrabando acaba desfavorecendo, por não contribuir com imposto
e tal. Então, para mim, hoje, os maiores problemas são esses: a aduana e a Receita
Federal, a fiscalização do transporte de carga e transporte; a saúde pública; e os
ambulantes na nossa cidade.
Bolívar Pêgo

E o tráfico? Aqui é rota?
Manoel Rodrigues

Corumbá é rota do tráfico, mas ainda não tão dominada pelo Primeiro Comando
da Capital (PCC). A cidade é pacífica, pacata, todo mundo conhece todo mundo.
Então, a gente não tem aquela coisa dominada pelo poder do crime, como em
Ponta Porã, lá é diferente. Corumbá não tem o domínio do PCC.
Bolívar Pêgo

E o consumo e o tráfico?
Manoel Rodrigues

Pode ter um índice elevado de tráfico e uma porcentagem de consumo nos bairros
periféricos. Corumbá tem algumas “cracolândias”, e isso está sendo combatido de
modo muito intenso pelo governo municipal, pela recuperação dos dependentes.
Na cidade não tem um centro de recuperação, e isso é importante. Aqui, o
problema maior não é o crack, é a pasta base. Se descermos aqui na cracolândia,
a gente vai ver muitos usuários, zumbis, no entanto, muitos são de fora, não são
da cidade. Quando são daqui, a gente consegue fazer um trabalho, o acolhimento
social com a família, então, fica mais fácil tirar o viciado de lá e voltar com ele
para a inserção familiar, investir em um aluguel social ou inseri-lo no mercado
de trabalho. Quando se pega uma pessoa de fora, há dificuldade até de mandar
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embora. Então, há o consumo local e existe uma rota de tráfico. A Bolívia é um
dos maiores fornecedores de cocaína.
Atualmente, a coca, em termos de mercado, é tida na Bolívia como chá. Então, o
governo tem essa participação muito forte com o grupo de empresários de lá, pois a Bolívia
não só faz a coca como droga, mas também como chá medicinal. Mas a gente ainda tem
uma cidade pacata, que não tem o domínio do PCC como Ponta Porã. Eu vejo isso muito
tranquilo, temos um serviço de inteligência do Exército aqui, a PF também atua – ou seja,
temos, ainda, o domínio da cidade. Veja bem, talvez não tenhamos todas as ferramentas,
mas a polícia sabe quem é o bandido. Não tem o carro para estar lá 24 horas, não tem a
arma própria, mas sabe quem é. Corumbá ainda tem esse domínio.
Bolívar Pêgo

Qual a distância daqui para Ponta Porã?
Manoel Rodrigues

São cerca de 613 km, e essa distância acaba dificultando uma interação maior do
tráfico entre os dois municípios. Enquanto aqui a relação é direta com Bolívia,
Peru e Chile, em Ponta Porã, a principal relação é com o Paraguai. Estamos
estrategicamente em uma entrada para Cáceres, mais perto de Cuiabá em uma
linha reta do que de Ponta Porã. E, atualmente, a facção que está lá não está em
Corumbá. Tivemos a passagem de um grande traficante aqui, e temos muitas pessoas
morando na Bolívia como foragidas, mas não em Corumbá. Tem um trabalho de
investigação, e não vai potencializar muito. Como não tem fiscalização, e tudo é
propina, eles conseguem segurança maior lá dentro.
Caroline Krüger

Voltando à questão do orçamento para saúde pública, claro que o senhor está
só há seis meses no cargo e pode ser que ainda não tenha conhecimento, mas na
política pública do Sistema Integrado de Saúde nas Fronteiras (SIS-Fronteiras de
Saúde) estava previsto um repasse de recursos a mais. O senhor sabe se teve algum
diferencial na saúde daqui, se houve a aplicação desse recurso de alguma forma?
Ele foi extinto em 2014, mas, no tempo que existiu, o senhor sabe se houve aplicação
e se de alguma forma a saúde local melhorou?
Manoel Rodrigues

Acabou não sendo utilizado na saúde pública. Os recursos foram aplicados mais
na segurança pública, nas videoconferências, em videomonitoramento.
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Bolívar Pêgo

Quanto ao Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), por que
estão ocorrendo esses atrasos para implantar o sistema no estado? Há problemas
de liberação de recursos, ou algum outro? Por exemplo, Corumbá já poderia estar
sendo beneficiada pelo sistema. Vocês localmente acompanham isso? Têm alguma
intervenção positiva no intuito de saber por que não está funcionando? É importante
para a região, já que principalmente as Forças Armadas estão muito presentes aqui.
Manoel Rodrigues

Não vou me alongar muito na questão das Forças Armadas, porque é um tema
que não tenho muito conhecimento. Mas sabemos que está para acontecer uma rede
de transmissão de informação de inteligência do Exército, a ser implantada aqui
em Corumbá, e vai garantir um sinal melhor nas fronteiras, uma cobertura maior.
Eu acredito que não houve muito avanço ainda no investimento na fronteira no
sentido de videomonitoramento e penso que, se viessem esses investimentos, não
precisaria nem ter as Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) no Rio de Janeiro.
Era vigiar nossa fronteira aqui, colocar o Exército para cuidar, que a gente ia ter
uma fronteira mais guarnecida.
Bolívar Pêgo

Eu volto àquela questão se o município ou a região tem representação política
em instâncias maiores, pois isso é algo que poderia ajudar. Como em geral essa
reflexão é feita no governo federal, e particularmente nas Forças Armadas, se a
região tivesse alguns deputados federais ou um senador que olhasse para isso teria
um peso muito grande. E o próprio Executivo poderia questionar o motivo de a
gente estar precisando disso, o senhor entende? É uma reivindicação que pode ter
um efeito muito mais relevante.
Manoel Rodrigues

Eu acredito que o Executivo vai ter informações melhores que as minhas agora.
A falta de representatividade acaba prejudicando a região. Para se ter uma ideia,
foi presa uma vez uma boliviana e um brasileiro com R$ 2,7 milhões, se não me
falha a memória, em um ônibus vindo para Corumbá. A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) confiscou esse dinheiro, que deveria retornar para o município na área de
segurança, mas foi para a Secretaria de Segurança Pública. E retornou para qual
cidade? Deveria vir para Corumbá. Mas como nós não temos representatividade,
o dinheiro foi investido em Dourados e em Três Lagoas. É mais ou menos assim
que Corumbá está vivendo.

Livro_FronteirasdoBrasil_Vol 4_COMPLETO_OK.indb 234

27/12/2019 10:41:02

Trabalho de Campo

| 235

Corumbá, por ser uma cidade distante de Campo Grande, está recebendo em
torno de R$ 12 milhões por ano para a saúde, enquanto Três Lagoas está construindo
um hospital regional de R$ 80 milhões, porque lá tem senadora, tem deputado
estadual e deputado federal. Então, a força política se concentra naquela cidade.
Esses R$ 2,7 milhões foram para outra cidade, que tem deputado que briga por
isso, porque a gente tem essa deficiência. Há pessoas que comentam que, se Campo
Grande conseguisse tirar o rio Paraguai daqui e levar para Campo Grande, levava.
Durante o meu mandato, vou trabalhar, também, a plataforma logística de
Corumbá. A história relata que Corumbá era o terceiro maior porto do Brasil e o
primeiro fluvial da América do Sul. Era a entrada para Cuiabá.
Bolívar Pêgo

Um taxista nos disse que na época áurea o porto daqui concorria com o de Santos...
Manoel Rodrigues

A universidade federal fez um estudo, uma tese, falando sobre o porto, contando a
história de que foi o terceiro maior do Brasil, da América do Sul, e que tudo o que
chegava em Cuiabá passava por Corumbá. Quase que nós fizemos parte do Mato
Grosso, e talvez se fôssemos do Mato Grosso nós seríamos mais desenvolvidos.
Agora estamos retomando essa conversa para que Corumbá volte a ser uma região
portuária. Nós temos vários problemas com a legislação. Para se ter uma ideia, o
minério que sai daqui vai por uma empresa que está no Paraguai e carrega aqui
com o empurrador. Apesar de o rio ser internacional, os impostos arrecadados
ficam onde? Ficam no Paraguai. A empresa é brasileira, mas está instalada lá
porque a legislação paraguaia é melhor que a nossa. É questão de estruturar uma
região portuária. Cáceres, por exemplo, retoma a conversa de trazer a soja do Mato
Grosso pela hidrovia.
Maria Nunes

A discussão da hidrovia é antiga. Foi reiniciada mais recentemente pelo então
governador Blairo Maggi, que tinha interesse enorme na sua implantação.
Bolívar Pêgo

Pois é, mas a perspectiva para soja em Mato Grosso, principalmente do centro
do estado para o norte, é que seja escoada pela região Norte (rodovia e hidrovia).
E os grandes investimentos do governo federal tinham esse objetivo, voltado para
o Norte. Então, é uma grande concorrente de Corumbá, que tem essa perspectiva
e desejo de que ela passe por aqui.
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Manoel Rodrigues

A logística de Corumbá é bem melhor do que se construir para o Norte, que não tem
estrada acabada, não tem ferrovia pronta. Nós temos tudo funcionando, o que falta é
revitalizar. E se for construir, são uns 300 km de Cochabamba ao Peru, por exemplo,
se for sair pelo Peru. Pelo Chile já tem uma parte pronta. Então, nosso custo da
logística é bem menor. Temos outro desafio muito grande: Corumbá tinha uma das
maiores redes de ferrovia do Brasil, que saía daqui até Santos. Atualmente, não tem
mais. Com os investimentos feitos em Mato Grosso, chegou-se ao entroncamento
de Bauru, em São Paulo. Além disso, houve investimento em logística rodoviária
e, também, na compra de caminhões.
No caso do Mato Grosso do Sul, para se pensar na gestão da logística das
rodovias, nós temos uma pronta daqui até a cidade de Santa Cruz, que o governo
do Brasil construiu na Bolívia e que não utiliza. Não tem rodovia melhor que
cruza Santa Cruz, portanto, nós temos rota para o Chile por meio dessa rodovia.
Nossa operação aérea também tem que ser repensada. Atualmente, o avião vem
de Campinas e para em Corumbá. O aeroporto de Puerto Suárez, que é a nossa
província vizinha, é internacional e está desativado, e poderia também ser usado
para transporte de carga. O navio que sai do porto de Santos para o oceano
Pacífico navega mais que se a carga saísse de trem de Corumbá e seguisse até o
Chile. Tem economia nisso.
Bolívar Pêgo

A gente falou muito dos problemas e o senhor já está entrando nas potencialidades,
o que é importante, e temos aqui o turismo. Elencamos os problemas, porém,
agora, gostaria que o senhor elencasse os grandes potenciais que vê na região, em
geral, e particularmente em Corumbá, do ponto de vista de gerar renda, emprego,
enfim, de melhorar a vida do município e das pessoas.
Manoel Rodrigues

Quero pontuar, primeiramente, que Corumbá é o bioma do Pantanal. Nós temos
que trabalhar tudo com sustentabilidade, e por isso temos a dificuldade da legislação
do meio ambiente para montar muitas coisas em Corumbá. Isso existe.
Bolívar Pêgo

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) atua fortemente e está presente na região?
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Manoel Rodrigues

O Ibama atua, tem as licenças ambientais. Existem muitas organizações não
governamentais (ONGs) de preservação, mas eu não consigo pensar em
preservação quando vejo um rio no meio da Europa fluindo com qualidade e
com o desenvolvimento que a Europa tem. Essa é uma pauta que a gente pode ver
depois. Eu acredito muito na plataforma logística de Corumbá, pois não operamos
nem 10% disso. Por que eu acredito nisso? Porque nós temos a ferrovia que liga
o oceano Atlântico, do porto de Santos até o oceano Pacífico. Claro que alguns
trechos precisam ser revitalizados e outros construídos.
Eu acredito na hidrovia que venha de Cáceres e cruze a bacia do Prata, passando
aqui por Corumbá, e vá até o Uruguai, e de lá saia no Atlântico. Eu acredito no
transporte aéreo, pois se nós tivéssemos uma linha internacional de São Paulo a
Puerto Suárez-Santa Cruz-Miami, seria uma rota bem mais econômica, tanto de
passageiros, quanto de carga.
Bolívar Pêgo

Do ponto de vista regional, eu gostei muito do aeroporto daqui, tem uma
estrutura muito boa. Que linhas poderiam ser exploradas, pensando tanto em
carga como em passageiro?
Manoel Rodrigues

Poderia ter uma linha São Paulo-Campo Grande-Corumbá-Puerto Suárez-Santa
Cruz-Miami.
Bolívar Pêgo

Pensando ainda regionalmente...
Manoel Rodrigues

São Paulo-Campo Grande-Corumbá, com frequência diária. Atualmente, nossa
linha vem de Campinas, e se você parar em Campo Grande tem que pegar um
ônibus. É preciso ir a Campinas para voar direto para Corumbá. É importante ter
um voo diário de Campo Grande para Corumbá, e não existir isso é uma perda
muito grande para o município e a região.
Bolívar Pêgo

Por que, por exemplo, só uma empresa aérea opera aqui?
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Manoel Rodrigues

Somente uma empresa, e apenas para transporte de passageiros. A situação das
cargas é muito inferior – via Serviço de Encomenda Expressa Nacional (SEDEX)
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios).
Bolívar Pêgo

Mas não deixa de ser carga, e o que a empresa alega é que esse é o potencial da
rota. Ela não tem como, por exemplo, colocar uma frequência diária, porque
segundo ela não tem demanda para isso. O equipamento dela é um jato, poderia
ser um turbo hélice. O senhor acha que há demanda na região para a empresa
operar diariamente na rota que já existe?
Manoel Rodrigues

Sim, acredito que na rota existente (Campinas-Corumbá) tem demanda diária.
Rosa Moura

E se fosse na rota São Paulo-Corumbá, teria mais demanda?
Manoel Rodrigues

Campinas ou Guarulhos, não faz diferença. O que nós tínhamos que ter é Campo
Grande-Corumbá, e não temos. Eu imagino que a empresa deixa de ganhar mais.
Bolívar Pêgo

Ou pelo menos poderia ter três frequências diretas de Campinas, e pelo menos
três frequências com escala em Campo Grande.
Manoel Rodrigues

A empresa deixa de ganhar, ela não vai perder. Como é o posicionamento da
empresa para manter a rota dela assim, ainda não conseguimos tratar disso com
mais firmeza e obter mudanças que interessam à região.
Bolívar Pêgo

Há alguma conversa com a empresa no intuito de buscar essa mudança?
Manoel Rodrigues

A empresa não aceita conversar. A conversa dela é a proposta dela. Para ela operar,
é dessa forma. Inclusive vai ter uma pauta referente a isso, depois que voltarem os
trabalhos na Câmara, sobre o transporte aéreo para a nossa cidade. A cidade tem
que voltar a discutir isso. Temos infraestrutura e linha, e empresa aérea, como de
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ônibus, em algumas linhas se perde para atender outras. Perde aqui e ganha ali,
mas temos que atender a essa demanda.
Bolívar Pêgo

De que forma o município consegue atuar? A operação do aeroporto local é da
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). O município pode
contribuir de alguma forma para reduzir os custos de operação?
Manoel Rodrigues

O município pode atuar na parte da isenção de impostos dos combustíveis.
Bolívar Pêgo

O estado pode reduzir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS)?
Manoel Rodrigues

O estado pode reduzir o ICMS. Agora não sei como, juridicamente, pode se
bonificar igual ao transporte público. Vamos supor que tenha uma tarifa social, a
prefeitura faz isso com a bonificação do transporte rural dos alunos, para a empresa
que presta serviço aqui, que tem a concessão.
Bolívar Pêgo

Ainda no setor aéreo, vereador, poderia se pensar, primeiramente, no componente
dos custos da empresa. Existem os custos de operações aeroportuárias. O que cabe
à prefeitura ali? Que imposto é local? A prefeitura pode, daqui a pouco, reduzir
esses impostos? Talvez até isentar, porque ao aumentar a frequência de voos pode-se
trazer tantos benefícios ao município que daqui a pouco ela pode isentar as empresas
naquele imposto, antes de subsidiar algumas tarifas, por exemplo.
Manoel Rodrigues

Eu acho que isenção não compensa para a empresa, porque já foram feitas várias
tratativas, e a empresa se posicionou dessa forma. Eu imagino que tem que haver
uma bonificação, mas a gente precisa voltar a questionar sobre isso. A discussão
sobre a questão aérea ainda está paralisada. A gente tem que estar sempre buscando
uma alternativa, conversar sobre isso e ver um caminho melhor para começar a
atender a essa demanda.
Maria Nunes

Mas, se tem demanda, precisaria dessa bonificação?
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Manoel Rodrigues

Eu imagino que, por ter demanda, a empresa, com esse custo que ela opera
hoje de Campinas a Corumbá, ganha de uma forma; se ela operasse Campo
Grande-Corumbá, ganharia menos, mesmo não tendo demanda para suprir
a necessidade dela. Eles não querem ganhar menos, eles querem ganhar mais.
Eu imagino dessa forma: eles não vão reduzir custos para atender, eles querem ter
lucro maior. São três voos por semana: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.
Aí, vai abrir na agenda, vamos supor que passe a cinco voos. Se a ocupação for
baixa no dia, eles cancelam o voo. Eu já vi a empresa cancelar voo assim, por
não ter um número desejado de assentos ocupados.
Bolívar Pêgo

O voo de hoje estava com uma taxa de ocupação alta. Tinham poucos assentos vazios.
Manoel Rodrigues

Atualmente, como só tem a alternativa de Campinas, os turistas são obrigados a
virem de ônibus se estão em Campo Grande. Aí as empresas de turismo fretam
ônibus e vêm direto para Corumbá. A maioria dos que descem em Campo Grande
vem direto, de ônibus fretado. Nem se preocupa com passagem e nada. Chega lá,
já tem um ônibus esperando e vem para Corumbá.
Bolívar Pêgo

Significa que o turismo aqui é forte?
Manoel Rodrigues

O turismo já tem um público. Não vou dizer “Ah, é o turismo”, mas tem um
público. As empresas já vêm com frequência com o seu pessoal, e as agendas já
estão fechadas durante o ano.
Bolívar Pêgo

Interessante é que as empresas de turismo poderiam negociar com a empresa aérea
e daqui a pouco estariam, por exemplo, contratando fretamento, voo charter.
Pode ser um início.
Manoel Rodrigues

Nós precisamos saber qual é o custo operacional. Eu já pensei nisso, de ter uma
empresa particular para fazer esse transporte, mas o custo operacional é muito alto.
É uma pauta que tem que ser discutida no município. Precisamos lutar por isso,
a Câmara tem que trabalhar com esse tema.
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Bolívar Pêgo

É feito em articulação com a prefeitura, com o prefeito?
Manoel Rodrigues

Com o prefeito. Porque não adianta a gente focar isso se o prefeito não apoiar.
A gente acaba provocando, e o prefeito apoia. Tendo essa rota, vai beneficiar não
só a cidade, mas o turismo da cidade. Vai melhorar para todo mundo.
Rosa Moura

Nesses pleitos, o senhor tem uma grande articulação com o prefeito. Como ficam
os empresários locais? Também tem um respaldo, uma articulação com eles?
Eles também encampariam um pleito desses? Eles têm participação?
Manoel Rodrigues

Os empresários apoiam, têm participação. Mas como mudou a gestão, o que o
prefeito vai fazer? Ele está com seis meses de mandato. Ele vai montar um conselho,
com várias representatividades, e ouvir os empresários para poder fazer um plano
de governo. Atualmente, para se ter uma ideia, tem uma política pública: cota
zero para o peixe dourado. Foi aprovado um projeto de lei para a preservação do
peixe. Por que a preservação do dourado? Porque se preservar o peixe, vai atrair
mais turistas na atividade de pesca e solta.
Então, a gente está trabalhando para que se preserve o dourado, com pesca
e solte, e para que se possa, também, monitorar esse peixe. Se amanhã ou depois
a gente extrai o dourado, o turista vem e leva o peixe, o pescador vem e vende em
grande quantidade, logo ele acaba, e acaba o pescador de pesca esportiva. É um
dos peixes mais brigadores que tem. Corumbá está indo nessa educação para o
turismo, porém ainda não teve um avanço igual a Bonito. Temos alguns empresários
que dominam o ramo de turismo, uma parcela que concentra os investimentos,
mas não é coisa de quantidade, que todo mundo participa. Poucos participam.
E não vejo o turismo para o corumbaense, porque o turismo de pesca é muito
caro, muito seletivo. Qual é o turismo para quem é de Corumbá? Nós não temos
esse turismo. Será que o corumbaense conhece a Estrada Parque? Por que se tem a
Ponte? Será que os alunos do primário já visitaram o sítio arqueológico que temos
aqui na Estrada Parque? Ou já frequentaram algum museu? É turismo que a gente
da cidade não se beneficia.
Bolívar Pêgo

Os locais de turismo estão bem mapeados pelo município? Hoje, por exemplo,
estivemos na Estação Pantanal.
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Manoel Rodrigues

Existe o Museu de História do Pantanal (Muhpan), que quase fechou. É uma
estrutura bonita, administrado pela Fundação Barbosa Rodrigues (FBR). Mas, para
ser mantido, ele tem um custo muito alto e, aí, quando não se tem políticas
públicas para cultura, acaba não sendo prioridade. O orçamento, em nível
municipal, foi reduzido. Então, em vez de investir em museus, é preciso investir
na saúde, educação etc.
Bolívar Pêgo

Pode chamar o empresariado para manter o museu? Eles podem ser mantenedores?
Manoel Rodrigues

A Caixa Econômica Federal (Caixa) irá financiar a restauração. Eu conversei com a
coordenadora do museu, e ela falou do custo para mantê-lo. Ela criou uma parceria
para se ter mão de obra da prefeitura, o prédio é da prefeitura, água e luz, e isso
estava em conversação, porque mudou a legislação, aquela questão do chamamento
público e tal, mudou a forma de conversa.
Bolívar Pêgo

Cada um pode entrar, financiar uma parte dos custos.
Manoel Rodrigues

Justamente. Eu não posso falar no ramo empresarial porque não tem esse empresário
investindo. Há empresários afirmando: “Vou investir naquilo e qual retorno financeiro
vou ter? Não vou investir em algo para os outros visitarem, sendo que eu já tenho
meu plano de negócio, minha estrutura. Eu não preciso investir nisso”.
Bolívar Pêgo

Existem leis federais que podem incentivar o investimento em cultura. Tem isenção
de tributos federais, há essa possibilidade. Lógico que talvez não seja só local, é
preciso ampliar o espaço e a abrangência da visão para saber, em nível local, o que
se pode fazer. “Ah, o que eu posso é muito pouco para manter o museu, pois o
custo dele é mais alto”.
Manoel Rodrigues

É a Lei Rouanet.
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Bolívar Pêgo

Acredito que não seja somente ela. Acho que existem outros instrumentos. Aí a
gente volta àquela questão da representatividade externa no local ou da região fora,
no âmbito maior. Essa representação pode ajudar também nisso.
Manoel Rodrigues

Não termos representação estadual nem federal dificulta os investimentos culturais
aqui na cidade. Mas vejo um problema. O que acontece? Eu, corumbaense, não
sei do museu. A comunidade tem que estar inserida nisso. Aqui se construiu um
cinema. Não tinha cinema e todo mundo ficou feliz. Tem cinema agora! Entretanto,
não tem público. Mas não queríamos cinema?
Bolívar Pêgo

Será que os filmes são atrativos?
Manoel Rodrigues

Eram lançamentos...
Maria Nunes

Vereador, talvez não seja questão de incentivo. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem
atrações para os seus munícipes com valor diferenciado, para todos os passeios e
atividades culturais, para que eles possam conhecer a cidade.
Manoel Rodrigues

Vou falar da questão de incentivo. Atualmente, vai-se para Campo Grande, paga-se
R$ 120,00 pela passagem do ônibus, chega lá paga-se R$ 30,00 pelo ingresso no cinema,
mais R$ 20 pela pipoca e todo mundo assiste. E aqui era barato, era preço popular.
Caroline Krüger

Então, o cinema continua funcionando?
Manoel Rodrigues

Saíram da estrutura porque não conseguiram manter e começaram a trabalhar
com cinema nacional. Era do Serviço Social do Comércio (Sesc), com o apoio da
prefeitura. Aí eu fico perguntando e não consegui a resposta ainda. Por que a gente
não tinha o hábito de ir mesmo sendo o que a gente queria? Por que eu quero
e não vou? Parece que faltou campanha mesmo, divulgação. O custo é alto para
manter as atividades do cinema, pagar os direitos autorais. Somente uma sessão
custa em torno de R$ 5 mil.
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Bolívar Pêgo

Há um campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em
Corumbá. De que forma o município utiliza o potencial que essa universidade tem
para discutir e entender determinadas lógicas e conhecer melhor a realidade local?
Porque esse é um dos papéis da universidade pública, ajudar na reflexão local. Agora,
se a prefeitura participa, se a Câmara de Vereadores atua para ajudar a fortalecer a
sua relação com a universidade e estreitar o diálogo e um contribui com o outro,
todos vão ganhar. Pensando no cinema, o senhor perguntou por que todos queriam
e ninguém vai. Talvez caiba uma reflexão, deve haver algumas razões. E há várias
reflexões que a universidade, que está aqui ao lado, pode ajudar.
Manoel Rodrigues

Nós temos uma universidade mais atuante na teoria do que na prática. Nós temos
os poderes Executivo e Legislativo não integrados com a universidade. Cada um
puxa para um lado. Não estou falando isso em referência a hoje, pois talvez
estejam mais interligados. Eu estive algumas vezes com o professor Aguinaldo
Silva, da universidade federal, participando de uma discussão sobre a questão
fundiária, e a universidade vai colocar os alunos em campo para fazer um
mapeamento de um bairro aqui de Corumbá que precisa organizar a questão
de número, de lote etc.
Bolívar Pêgo

Eles estão com um projeto, como contou o professor Aguinaldo Silva, com alguns
professores da Bolívia na área de educação, envolvendo pesquisadores dos dois
países. A universidade está aqui, ela está tendo relação direta com a Bolívia. Por que,
então, não pode ter ou aprofundar a relação com o município?
Manoel Rodrigues

A universidade tem as teorias dela, tem a parte dela, mas não tem a parte prática.
O Executivo tem o seu trabalho, tem a sua administração, mas não insere, não trabalha
em rede. É igual à educação da Finlândia, que está sendo adotada atualmente no Mato
Grosso do Sul, é uma coisa integrada. O protagonista é o aluno. Então, isso está sendo
construído, a participação da universidade. Eu digo isso por conta desse levantamento
que eles vão fazer nos bairros. A universidade ofereceu um serviço bem mais em conta que
uma terceirizada. Vão fazer um levantamento lá com os alunos do curso de geografia.
Isso para mim é importante. Nós temos uma gama de demandas.
Bolívar Pêgo

É importante que o município tenha parcerias com a universidade. Quanto mais
parcerias, maiores são os ganhos para ambos.
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Manoel Rodrigues

Esse é o meu ponto de vista. Alguém pode falar: “Não, você está enganado,
você não conviveu com a universidade, então você não sabe o que está falando”.
Mas não era explorado. No turismo, a universidade poderia fazer um levantamento
em Corumbá, porque o turismo local não é o que o corumbaense contempla.
Na cultura é a mesma coisa. Então, a realidade está muito distante essa fala, não
sei se o professor Aguinaldo Silva falou sobre isso. Eu o vejo como um reitor
muito mais acessível. O antigo reitor também estava fazendo essa aproximação,
estava cedendo espaço dentro do campus.
Atualmente, a Câmara de Vereadores promove audiências públicas não
só ao Legislativo, mas a qualquer entidade que pedir. Nós estamos liberando
porque isso nos deixa mais próximos da comunidade. Anteriormente, nem aos
gabinetes as pessoas iam; atualmente eles estão abertos. Com isso, mudam as
pessoas que estão fazendo parte da gestão. Eu vejo que a prefeitura, o Legislativo
e a universidade estão se aproximando. Sobre tudo o que estamos falando aqui, a
universidade também está preparando um discurso, o Executivo está pensando,
como está pensando nas cidades gêmeas, e alguns vereadores já estão buscando uma
forma de poder trabalhar nessa integração com a Bolívia.
Bolívar Pêgo

Nós saímos de Brasília para realizar um evento aqui. Essa pessoa que está ao seu
lado (Caroline Krüger) coordenou toda essa articulação com a universidade,
e a universidade está hospedando o nosso evento, de duas instituições federais.
Mesmo com toda a distância entre Brasília e Corumbá, é possível atuar
conjuntamente, em parceria.
Rosa Moura

Bolívar, só quem vive o local sabe a dificuldade que é a articulação entre as partes.
Mas o que eu quero dizer é que vale a pena. Quanto mais próxima a universidade
estiver do Executivo local, da sociedade local e do Legislativo local, mais garantias
de que todos sairão ganhando. A universidade tem capacidade técnica para isso,
para subsidiar a reflexão.
Caroline Krüger

Há muitas pesquisas e muitos dados produzidos que podem ser utilizados por
essa integração. Por exemplo, há quantas pesquisas sobre os alunos bolivianos
em Corumbá?
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Manoel Rodrigues

Está só na teoria.
Bolívar Pêgo

O município pode levar à universidade demandas específicas: “Olha, eu preciso
de um estudo que demonstre a realidade desse local aqui, para que eu possa ter
políticas públicas, compactuar e melhorar essa realidade”. O poder público local
pode fazer propostas para a universidade, que, por sua vez, pode trazer resultados
práticos para que os problemas sejam resolvidos. Só que há pesquisas que já foram
feitas e que o município nem tem conhecimento.
Manoel Rodrigues

Isso vai ser conforme uma construção do Executivo. Se o gestor tiver o entendimento
de que ele pode contar com o apoio da universidade, isso vai ser algo muito bom.
Bolívar Pêgo

Eu sugiro ao senhor, como um político que está iniciando na vida pública,
atuante como é, ter essa visão aberta de tentar o tempo todo ter uma integração,
uma aproximação com a universidade. Só tem a ganhar ter um representante da
universidade com vocês.
Manoel Rodrigues

Essa fala do comitê fronteiriço, a gente está conversando. Não se formatou nada
ainda, mas na formatação com certeza vamos contar com a universidade. Eu já
estou trabalhando com a universidade essa questão do bairro Cristo Redentor.
Bolívar Pêgo

O senhor falou do curso de medicina. Se vai ter o curso em Corumbá, ele vai estar
instalado onde, fisicamente?
Manoel Rodrigues

Na universidade. É preciso definir o local.
Bolívar Pêgo

O senhor disse que o curso de medicina vai trazer muitos benefícios para o
município. Pode exemplificar?
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Manoel Rodrigues

Não é só o curso de medicina, pois vai vir também a residência médica. Então, tem
uma conquista que a universidade trouxe. Houve uma articulação política. A gente já
conseguiu a primeira etapa, de incluir no programa de construção. Agora, a segunda
etapa, se não me engano, é a construção do prédio. A primeira etapa é fazer, colocar no
papel, nós queremos o curso e foi aprovado para a implementação. A segunda etapa é
a construção do prédio; e a terceira é a finalização, é estar em funcionamento.
Maria Nunes

A implantação do curso de medicina daqui entrou no programa da criação dos cursos
de medicina, que foram mais de quarenta cursos criados em todo o Brasil? Eu gostaria de
saber, também, em que estágio está o zoneamento ecológico-econômico. Vocês
conseguiram implementar aqui ou não?
Manoel Rodrigues

Sobre a sua segunda pergunta, é uma questão do meio ambiente. Eu não tenho esses
dados com muita clareza. Essa questão ambiental quem poderia passar as informações
é a área ambiental de nossa cidade. O ecossistema, bioma do Pantanal, sofre erosão e
assoreamento do rio. O grande índice de pastagens, o efeito do agronegócio, tudo isso
gera um impacto na nossa cidade, mas eu ainda não tenho esses dados para apresentar.
Rosa Moura

Acho que a gente avançou bastante na conversa, e o senhor não tem que dominar
todos os temas. Tem muita pergunta que nós vamos fazer para outros entrevistados.
Acho que o fundamental aqui foi essa discussão da gestão urbana, pois sobre esse
tema o senhor tem mais conhecimento, está tendo uma visão regional, não está
tendo sua visão apenas no município.
Maria Nunes

É uma visão estratégica do fortalecimento do outro lado. O problema da fronteira
é o outro lado. O município e a região pensando no outro lado estarão pensando
também no seu próprio município. É isso que falta, essa visão bilateral; parece que
a gente só consegue enxergar o lado de cá. Nesse seu trânsito pela fronteira, como
o senhor vê a largura da faixa de fronteira, esses 150 km? Vê como problema ou
como solução? Facilita ou dificulta? É uma faixa estreita, muito larga ou é adequada?
Manoel Rodrigues

A faixa de fronteira na Bolívia vai até San José e aqui vai até Miranda, mas, na
verdade, para nós, não vai fazer muita diferença ir até Miranda.
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Bolívar Pêgo

Ela poderia ser menor, poderia ser maior, está bom nos 150 km?
Manoel Rodrigues

Poderia ir até Campo Grande e poderia ir até Santa Cruz. Aí ficaria um trânsito
mais livre. Temos algumas limitações. Quando aumenta a faixa de fronteira, a faixa
de livre comércio no município, melhoram os acordos e possibilita a fiscalização,
no sentido de uma fiscalização não imposta, mas conforme os acordos são tratados.
Se houvesse uma liberdade de circulação até Santa Cruz, não teríamos tantos
pedágios, tanta fiscalização, não aquela fiscalização da polícia, a questão do tráfico,
mas uma fiscalização de documentos. Eu paro aqui, falam uma coisa, chego lá
falam outra... Cada hora é um negócio.
Bolívar Pêgo

O senhor acha que quanto maior a faixa, melhor?
Manoel Rodrigues

Tem que ter um padrão. Não existe um padrão, por isso eu torço muito para que
a Bolívia faça parte do Mercosul. Aí, iria ter a mesma regulação. O que vale na
fronteira vai ser válido lá no final da Bolívia. Atualmente, cada um fala uma coisa.
Bolívar Pêgo

Para finalizar, o Paraguai é membro fundador do Mercosul. Eu sei que a fronteira com
aquele país está distante, mas existe uma diferença. O senhor percebe que regionalmente
existe essa diferença em relação ao Paraguai, quando comparada à Bolívia, ou não?
Manoel Rodrigues

O Paraguai é o país que mais se desenvolve na América do Sul. O seu produto
interno bruto (PIB) cresce a taxas positivas de forma sustentável. O país está
liderando uma rota bioceânica, que nós vamos perder para eles, as indústrias estão
lá. Os empresários do Mato Grosso do Sul estão investindo no Paraguai. Então,
não se compara, a gente está em uma fronteira pobre, que não tem incentivo
fiscal, que não tem investimento. Se a gente tivesse pelo menos a metodologia,
tivesse a legislação do Paraguai aqui na fronteira, a gente seria uma cidade mais
desenvolvida, com mais serviços para oferecer, seria bem melhor de se morar, na
questão de geração de renda, emprego e investimento. Eu admiro o Paraguai e
queria que a Bolívia estivesse inserida no Mercosul e praticasse a mesma isenção
tributária para as empresas investirem aqui.
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Bolívar Pêgo

Bem, vereador, vamos terminando a nossa conversa. Nossos agradecimentos em
nome da equipe do Ipea.
Manoel Rodrigues

Agradeço pela oportunidade e, de minha parte, manifesto meu interesse em
participar de todas as demais atividades desta oficina, juntamente com a equipe.
2ª entrevista:

•

Carla Filomena Santos Lopes – vice-consulesa e responsável pelo consulado
do Brasil em Puerto Quijarro, Bolívia.

Participantes da entrevista: Bolívar Pêgo (coordenador do projeto Fronteiras
do Brasil), Caroline Krüger, Maria Nunes, Rosa Moura e Paula Moreira (Ipea);
Manoel Rodrigues (vereador por Corumbá); Sérgio de Souza (Superintendência
do Desenvolvimento do Centro-Oeste/Ministério do Desenvolvimento Regional –
Sudeco/MDR); e Major Willyam Becker Demartini e Sargento Yvert Kury Aguero
(Grupo Especial de Fronteira do Mato Grosso – Gefron).
Local: consulado do Brasil em Puerto Quijarro, na Bolívia, tarde de 27 de
junho de 2017.
FIGURA 2

Entrevista com a vice-consulesa Carla Filomena

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea.
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Carla Filomena

Sejam bem-vindos ao consulado brasileiro em Puerto Quijarro, Bolívia. Essa pesquisa
que o Ipea está desenvolvendo é da maior importância para o Brasil, em geral, e
para a fronteira do Mato Grosso do Sul, em particular. Estou à disposição de vocês.
Bolívar Pêgo

Agradecemos à vice-consulesa por atender à equipe para a realização da entrevista,
e ao vereador Manoel Rodrigues, por nos acompanhar.
Paula Moreira

Qual a percepção da senhora acerca da faixa de fronteira e quais as oportunidades
e dificuldades do morador de fronteira?
Carla Filomena

Com cinco anos na fronteira Brasil-Bolívia, aqui na região do Mato Grosso do Sul,
nós temos uma vasta perspectiva de trabalho, de desenvolvimento. A potencialidade
de toda essa perspectiva está no que vocês estão fazendo agora, a efetivação de
uma pesquisa, deste trabalho de campo que o governo federal está fazendo, e
demonstrando o que nós fazemos aqui, levando essa informação. Como eu disse ao
colega do MDR, vocês estão vendo de perto como a fronteira funciona. Aqui é um
bioma excepcional e nós temos vários projetos de cooperação, além do nosso acordo
internacional, do próprio posicionamento dos governos e também do Mercosul.
Aqui nós temos muitos migrantes.1 Logicamente vocês já têm essa perspectiva
da diáspora boliviana para o Brasil, que resulta na problemática de que eles vão a
São Paulo em busca de empregos, muitas vezes com promessas de bons empregos,
e chegam lá e esse emprego se transforma em trabalho escravo de uma população
muito expressiva, que já está na faixa de 300 mil bolivianos na capital paulista.
Temos nossa estatística, inclusive agora com uma certa dificuldade em saber quem
são essas pessoas, mas elas estão registradas. Eu cuido da província Germán Busch,
que vem ali de Carmem Rivero Torres até aqui, Puerto Quijarro. Na província
de Germán Busch, eu tenho registrado no consulado cerca de 2.100 pessoas.
Nós fazemos uma matrícula para ter um controle.
1. Em encontro realizado em 30 de junho de 2017, com os professores do Programa de Pós-Graduação em Estudos
Fronteiriços (PPGEF) da UFMS Beatriz Lima de Paula Silva e Marco Aurélio Machado de Oliveira, o professor Marco
Aurélio antecipou alguns aspectos relativos ao aumento da origem das migrações, particularmente de africanos e até
venezuelanos, mas ainda em número pequeno, que pedem asilo, mas não permanecem na região. Segundo o professor,
percebe-se preconceito em relação a eles, mas não se constata envolvimento com o crime. Outros imigrantes que
pedem asilo são bolivianos de classe média, magistrados e empresários, alegando “perseguição”. O maior problema é
a presença de indocumentados. Foi apontado, também, o crescente número de pessoas em fluxos pendulares entre os
países, ainda que o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não capte esse movimento.
Para suprir essa lacuna, os pesquisadores vão se valer de agentes de saúde, pois estes conseguem informações mesmo
de imigrantes clandestinos, que não abririam essa condição a recenseadores.
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O que é essa matrícula? Não é nada que vá expor a pessoa, mas ela vai estar
identificada com a gente, como uma segurança para ela. Muitas vezes as pessoas vêm
de vários estados em busca de uma melhor perspectiva (ou de alguma perspectiva).
Muitas vezes são pessoas foragidas da justiça brasileira e elas vêm para cá em busca
de se resguardar, e também para buscar um emprego informal. Nós temos muito
isso aqui, a vinda de brasileiros para trabalhar na informalidade. A gente entrevista
e pergunta: “Por que a Bolívia?", e eles respondem: “Porque aqui é um local mais
barato, aqui não nos cobram muito”. Então, são pessoas muito humildes que
resolvem fazer sua vida aqui com os bolivianos, mas não é fácil. Nós encontramos
várias famílias em estado de miséria, e tentamos resolver junto a Corumbá, tentamos
repatriar e dar um norte para essas pessoas. Mas tem perspectivas melhores sobre
isso, tanto que nós temos aqui um projeto – o vereador Manoel Rodrigues pode
falar mais sobre ele –, que é a bioceânica. É uma cooperação feita sobre essa estrada
que liga o Brasil até o Chile, para escoar a produção de grãos do Mato Grosso do
Sul e do Mato Grosso, que é uma forma mais barata de se fazer.
Se isso de fato acontecer, vai realmente ter um crescimento muito grande nesta
fronteira do Mato Grosso do Sul. Vai ser importante, tanto no desenvolvimento
social e econômico como também na saúde e em todos os aspectos. Depois a
gente avança sobre esses temas. Aqui, precisamos das cooperações e também dessas
pesquisas que levem a realidade até o nosso governo, porque aqui vocês são nossos
olhares. É por meio das pesquisas que os governos vão detectando a realidade.
A gente informa Brasília, lógico, sobre tudo o que acontece.
Aqui, nós temos o comitê de fronteira, temos vários acordos, vários grupos,
inclusive um grupo de brasileiros que trabalha junto ao consulado para dar apoio
a esses brasileiros. Então, tem um trabalho efetivo. O governo brasileiro, no MRE,
também tem desenvolvido um bom trabalho no sentido de fronteiras.
Bolívar Pêgo

Por que a senhora acha que o comitê de fronteiras, pelo menos no caso brasileiro,
não tem funcionado com a efetividade que deveria? Ou, pelo menos, o que leva
a esse não funcionamento?
Carla Filomena

Eu posso falar sobre o comitê de fronteira da nossa região. Não que ele não funcione,
mas há uma descontinuidade da política no caso da Bolívia. Aqui, nós temos uma troca
semestral de autoridades: hoje, eu estou conversando com um promotor; daqui a seis
meses, ele vai embora. É preciso retomar todo o trabalho e isso ocorre em todas as chefias.
Então, não se consegue fazer um trabalho contínuo se não há um fortalecimento das
ações. De seis em seis meses, a gente está se propondo a fazer um trabalho – logicamente,
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o MRE, porque nesse comitê a gente convive com delegações... Enfim, é um comitê
que o ministério vem a todo momento tentando resgatar.
Bolívar Pêgo

Essa mudança semestral, a senhora acha que tem uma lógica? É uma coisa pensada,
racional feita pelo governo boliviano? Não acontece por acaso, não?
Carla Filomena

É até complicado eu dizer isso, mas não sei qual é a política. É difícil comentar
sobre isso porque é algo que envolve outro país. O vereador Manoel Rodrigues
talvez possa explicar para vocês.
Bolívar Pêgo

A senhora já falou um pouco, mas gostaria que destacasse: quais são os grandes
problemas dentro da esfera do consulado? Pelo menos de uma forma geral, quais
são os grandes, os principais problemas? Para a gente ter isso bem claro.
Carla Filomena

O nosso maior problema aqui é a questão da vinda de brasileiros indocumentados.
Dou exemplo do caso de um rapaz que nós tivemos que negociar toda uma situação
para libertá-lo de uma prisão de três anos. Ele realmente nasceu, mas não existe.
Ele não foi documentado, não foi registrado. E a gente o está repatriando, pedindo
apoio da assistente social, o que não é fácil. A nossa repatriação chega à PF, mas eu
tenho que ir além; o MRE não me autoriza, mas eu não posso retirar uma pessoa
indocumentada da cadeia. Temos que dar uma documentação para a pessoa, senão
ela volta para o cárcere. Esse é um dos maiores desafios que nós temos aqui.
Quando eu cheguei, nós tínhamos uma população de quinze presos e,
atualmente, estamos com dois. É um trabalho exaustivo. Em Santa Cruz tem um
quadro muito difícil, com setenta presos, Cobija com trinta, La Paz também nessa
base. E são brasileiros, a maioria indocumentados. A morosidade da Justiça tem
motivo, segundo a fala de alguns presos. É como se o preso fosse um salário da
polícia: enquanto atrasa o processo, eles têm que contribuir, eles têm que pagar a sua
estada na prisão. É a fala deles, a gente não tem como provar. Então, é uma situação
muito difícil, a gente tenta no máximo concordar. Aqui, eles respeitam muito nosso
preso, porque eu sempre presto uma assistência, vamos dizer, à carceleta,2 sempre
estou convidando o moço, conversando com ele para não maltratar os presos, e a
gente faz uma “vaquinha” aqui e dá uma cesta básica para esse governador de la
carceleta, e isso alivia a questão dos presos. Aqui, em tudo a gente tem que ajudar.
2. Equivalente à prisão no Brasil.
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Caroline Krüger

Eu fiz um trabalho com as mulheres lá. Inclusive havia brasileiras presas, e elas
diziam que o consulado (acho que a senhora já estava aqui, porque já está há cinco
anos) é que dava assistência de cesta básica a elas. Na verdade, era a alimentação
delas dentro do presídio, porque o presídio não dá alimentação, elas têm que pagar
o direito ao piso para estarem lá dentro.
Carla Filomena

Você fez aqui?
Caroline Krüger

Eu fiz aqui, com as mulheres, de 2011 a março de 2015.
Carla Filomena

Morando em Corumbá e fazendo o trabalho?
Caroline Krüger

Morando em Corumbá e fazendo trabalho na carceleta. No primeiro momento,
houve uma ONG que tirou as crianças de lá, tanto as bolivianas quanto as brasileiras
que estavam presas com as mães. No segundo, a gente entrou trabalhando com
as mulheres, lá. Elas falavam muito do consulado, que dava assistência para elas.
Vocês continuam dando essa assistência?
Carla Filomena

Continuamos. O governo libera, e a gente sempre mostra a necessidade da alimentação,
porque realmente o governo dá uma contribuição, mas atrasa por cinco ou seis meses,
e aqui a gente diferencia isso. A gente dá, do bolso, uma cesta para o policial chefe,
para que os presos brasileiros não sejam obrigados a dar a sua cesta para ele. Então,
a gente inibe isso. Bom, é complicado, pena que a gente não ficou sabendo da sua
participação e nem eles registraram, “Olha, teve aqui uma pessoa, fazendo uma
pesquisa”... Mas, enfim, você sentiu como é o drama. Felizmente, nós não temos
alguma mulher. Eu estou com um senhor que se recusa a sair, mas ele vai precisar sair.
Caroline Krüger

Brasileiras, não, mas ainda há bolivianas lá?
Carla Filomena

Aqui tem uma população de setenta pessoas, e é um espaço pequeno, não sei se você
chegou a ver, inclusive de chão batido. Teve ali dois brasileiros que foram liberados.
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Eles tiraram recursos do próprio bolso e fizeram o piso da carceleta, porque tem
que pagar para dormir. Mas não se dorme deitado, senta, se escorando no outro.
Então, a situação de cárcere aqui é realmente muito desumana.
Bolívar Pêgo

No Brasil, o prisioneiro recebe. Ele comete um crime, e a sociedade ainda banca
o aprisionamento; e a família recebe um valor mensal.
Sérgio de Souza

Se ele tiver contribuído, só ocorre em alguma situação, e é a minoria, uma parcela
muito pequena, mas é uma realidade.
Carla Filomena

Aqui, ele recebe do governo boliviano, mas é uma quantia irrisória, oito bolivianos por
mês. Agora acho que passou para trinta bolivianos. É igual ao soldado boliviano, ele
ganha esse valor por mês, trinta bolivianos.
Sérgio de Souza

Oito bolivianos deve ser cerca de R$ 2 por mês.
Bolívar Pêgo

E isso dá margem para que outras ações possam efetivamente acontecer.
Carla Filomena

E o pior é que não chega até eles. Eu tive essa informação por meio de pessoas
conhecidas, e uma delas é subgovernador e sabe do atraso desse dinheiro. Os brasileiros
têm esse alento porque recebem uma cesta básica considerável, que tem até produtos
de higiene, limpeza. Temos que humanizar essa cesta, logicamente com todas as regras
do governo, que são as regras do MRE, e eles vão sobrevivendo. Temos, também, o
apoio jurídico, que o governo boliviano deixa a cargo da nossa promotoria. Aqui, nós
temos advogado, e eu solicito que haja uma visita semanalmente, um relatório
semanal, uma fala com ele duas vezes por semana. Eu quero saber da legislação etc.
No caso do brasileiro sem documento, eu falei: “Olha, já chegou no limite. Ele foi
preso indocumentado, então ele precisa ser solto indocumentado”.
Bolívar Pêgo

Qual o segundo grande problema que a senhora identifica?
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Carla Filomena

O segundo grande problema é a necessidade dessa estatística de visibilizar esses
brasileiros. Eles não querem aparecer, não querem fazer parte de uma estatística, eles
querem ficar aqui não identificáveis. Então, é a nossa maior dificuldade. Quem quer
regularizar sua situação vem ao consulado, faz sua carteira no primeiro momento,
que é a matrícula consular, e depois faz o RNE. Mas quem tem algum problema
no Brasil realmente não busca, eles não querem constar nessa estatística. Essa é a
dificuldade. E, também, não há uma política de governo aqui para detectar não
só os brasileiros mas os estrangeiros.
Rosa Moura

A senhora citou a diáspora como um dos desafios. Como vê a atuação dos governos
e das políticas públicas em relação aos migrantes? A senhora acabou de dizer que
há um descaso...
Carla Filomena

Do governo boliviano?
Rosa Moura

Dos dois lados.
Carla Filomena

Não do nosso, que tem uma preocupação, tanto que nós estamos aqui trabalhando
efetivamente sobre isso. Sempre o governo nos dá apoio, ajuda, pergunta, interessado,
pedindo para a gente fazer as cooperações. E o nosso governo, além da preocupação
com os nossos nacionais, tem a preocupação, também, com o estrangeiro do
outro lado. Tanto que, em nossa reunião ontem, estávamos preocupados com essa
comunidade indígena que está em situação de mendicância lá em Corumbá e fomos
pedir uma cooperação. Corumbá querendo cooperar, então é o governo querendo
cooperar para tentar amenizar o problema. Nosso governo tem dado muito apoio.
Estou aqui há cinco anos e nunca me negaram algum apoio nessa questão.
Aqui, também, pedi ao governo para promover o Outubro Rosa. Tivemos
todo o apoio, e nós estamos promovendo novamente, porque foi um sucesso.
Deixam a gente com certa liberdade. Além desse trabalho consular, notarial, nós
temos uma liberdade para fazer cooperação externa, para mostrar que nós estamos
aqui para fazer uma cooperação. Qual seria essa cooperação? Seria cultural. Uma das
problemáticas que eu vejo nessa região de fronteira seria uma cooperação efetiva
de projetos de grupos, sobre como fazer um trabalho voltado mais para a cultura,
porque aqui a gente sofre, por exemplo, a ausência de bibliotecas.

Livro_FronteirasdoBrasil_Vol 4_COMPLETO_OK.indb 255

27/12/2019 10:41:04

256 |

Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Central

Bolívar Pêgo

Associado também à educação?
Carla Filomena

Sim, porque não tem lazer, biblioteca, não tem informação. E a questão do
emprego, também. São jovens de ambos os países, para quem deveria ter uma
política pública de emprego, uma parceria em que poderia entrar o Exército,
talvez em uma cooperação efetiva, pois muitos jovens querem fazer alguma coisa.
Em resumo, aqui a gente tem uma proximidade muito grande, não é, vereador?
Tem pessoas daqui que não sabem nem a sua situação de nacionalidade brasileira,
do seu direito nato. O pai tem relacionamento com boliviana, tem vários filhos
e depois de trinta anos: “Olha, eu sou filho de brasileiro, tenho direito a ter
nacionalidade brasileira”. Então, eles se perdem também. Agora, a gente está
resgatando essas pessoas. Como a senhora me perguntou, se há uma efetividade
do governo brasileiro? Sim. Nós temos aqui uma ouvidoria estatística de quantas
pessoas nós resgatamos nessa questão da nacionalidade brasileira, que não tinham
nem noção que teriam essa perspectiva e esse direito.
Bolívar Pêgo

A senhora acha que uma possível entrada da Bolívia como membro efetivo do
Mercosul poderia contribuir para melhorar e dar mais efetividade a várias políticas
ou, pelo menos, ajudaria a tratar esses problemas principais?
Carla Filomena

Eu penso que tudo que seja de estímulo é uma coisa positiva, mas sobre esse assunto
não posso discorrer, porque são temas que ficam a cargo das embaixadas. Nossas
embaixadas fazem esse trabalho efetivo de cooperação. Tudo que venha contribuir,
a agregar, vamos dizer assim, tem muita positividade.
Bolívar Pêgo

O vereador Manoel Rodrigues, ontem, na nossa conversa, levantou essa questão.
Eu acho que tem muito sentido. Fazer parte do Mercosul pode contribuir para
resolver esses problemas e essas assimetrias que são muito grandes. Se uma autoridade
fala, a outra reafirma. Principalmente se tiverem papéis institucionais diferentes,
podem contribuir para o fortalecimento dessa inserção.
Manoel Rodrigues

Essa fiscalização que a senhora está falando, no Mercosul, não vai existir, porque
o direito do brasileiro no mercado é um só.
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Bolívar Pêgo

Pode ter uma identidade única, por exemplo.
Carla Filomena

Como a União Europeia, vamos dizer assim. Há certa semelhança.
Willyam Becker

A reciprocidade seria nossa grande dúvida. Nós temos uma estrutura social que
busca receber e tratar de forma adequada o estrangeiro. A grande dúvida nossa seria
se, ao se abrir o ingresso no Mercosul, a Bolívia teria a maturidade das autoridades
para ingressar e fazer esse procedimento bilateral. Não é só de nossa parte.
Bolívar Pêgo

Acredito que há critérios e data para entrada, não entra de uma vez. Há etapas para serem
cumpridas. Primeiro, é preciso homogeneizar alguns pontos, para que sejam comparáveis,
e depois vai para o segundo estágio, até ser estabelecido como membro efetivo.
Carla Filomena

Eu realmente não sei em que estágio está essa questão do ingresso da Bolívia no
Mercosul,3 mas como há os estágios que o senhor falou, tem que ver se a Bolívia está
querendo se adaptar a eles. Muitas vezes, ela mesma pode estar criando empecilhos
para entrar no Mercosul, porque, de repente, não há tanto interesse.
Willyam Becker

A questão da autonomia, ao final das contas. Teria comentado que a gente esteve
aqui antes, de 2010 para 2011. Aqui era assemelhado a uma zona franca, a senhora
deve saber mais sobre esse ponto. Porém, a partir de 2011, o presidente atual da
Bolívia assumiu o poder e houve um declínio da zona franca. A população reafirma
essa queda da atividade econômica desta cidade, até porque, antes, ela vivia do
comércio transfronteiriço, e, por mais que fosse limitado, como realmente é, existia
um grande movimento do comércio, um grande centro comercial. A população
sofreu muito com essa mudança. Isso tem a ver com a política interna?
Carla Filomena

São políticas internas, porque na zona franca não se pode penalizar as pessoas
com impostos altos, já que é uma área livre, e ele começou a penalizar. Segundo
informação dos lojistas, eram mais de trinta lojas; atualmente, se tiver meia dúzia é
muito, e sem falar que aqui se criou um comércio popular, uma feira livre, vinculada
3. A Bolívia tem o status de Estado associado em processo de adesão: posição em 9 de setembro de 2019.
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a pessoas do Altiplano, que vieram se abrigar, fugindo de lá, buscando trabalho, e
foram se instalando. Desses, eles não cobram algum imposto e aqui ele não pode
ter alguma solução nesse sentido. E é o que vem sustentando essa economia local.
São esses trabalhadores, essa população andina. Não sei se vocês chegaram a ver a
feira, o tamanho dessa feira, é um shopping aberto.
Willyam Becker

Realmente, no shopping China está quase tudo fechado. É um espaço um pouco
maior e mais organizado, com estacionamento, com tudo. É possível ver que
poucas lojas estão abertas.
Carla Filomena

Vejam a própria dificuldade dessas informações. Não só o Brasil como outros países
do Cone Sul sofrem com políticos com a mentalidade do presidente boliviano.
E é a própria mentalidade do atual cônsul que ele indicou para trabalhar aqui, para
cuidar dos seus nacionais. É um militar que atua totalmente diferente. Ele não
está preocupado com a população, ele veio aqui fazer o papel dele, só fala com a
autoridade acima ou igual a ele, e essa é a mentalidade do governo. Como se pode
avançar? E fica assim, com essa política do passado, que todos nós sabemos da
linha. Entretanto, não se pode pensar assim, a gente tem que avançar.
Willyam Becker

A senhora iniciou falando sobre o vencimento, o salário dos servidores públicos em
geral, que é muito baixo, e que isso gera de certa forma esses problemas. Nós temos,
lá na fronteira com o estado do Mato Grosso, problemas semelhantes, e é muito
comum pedirem pela colaboração, eles falam colaboración.
Carla Filomena

É considerado um incentivo.
Willyam Becker

Exatamente. É uma coisa cultural, que é tão nítida e clara que é praticamente legal
na sociedade deles. É algo que se entende como certo, dar uma colaboração para
os funcionários públicos trabalharem.
Yvert Aguero

Está ligado, também, à cultura indígena, de aceitar doações.

Livro_FronteirasdoBrasil_Vol 4_COMPLETO_OK.indb 258

27/12/2019 10:41:04

Trabalho de Campo

| 259

Willyam Becker

Para se tirar um documento, por exemplo, tudo que se precisa é agilizar os
procedimentos. Para a senhora ter uma ideia, na nossa região, ao longo da fronteira
de Mato Grosso, quando uma vítima de roubo de veículo ou de caminhão localiza
o veículo dele lá na Bolívia, ele tem que ir lá, negociar com o chefe de polícia, pagar
em torno de US$ 5 mil para resgatar o veículo. Então, tudo deles tem que ser na
forma de contribuición. É o que a senhora está falando, realmente há dificuldades
para conversar com eles, principalmente depois que o atual presidente assumiu,
a gente percebeu uma maior dificuldade na comunicação, e estamos falando aqui
em relação à segurança pública. Falta, também, ter uma visão mais social.
Carla Filomena

Eu, que já passei cinco anos lá, pude sentir. Uma coisa é o governo socialista, outra
coisa é a prática. Não importa o governo, a questão é a prática, tem que pensar em
cooperar, independente de quem seja o político, quem seja o partido. Aqui tem se
tornado uma situação muito difícil, e muitos bolivianos têm realmente migrado para
outros países, como Espanha, Chile, Peru e Brasil, estes três últimos próximos dessa
fronteira, realmente fugindo da miséria. Ontem, na frente do grupo de cidadãos
bolivianos que trabalha com o social, pessoas com pé no chão, eu acho que foi até
uma agressão a eles, comentaram que na Bolívia não tem miséria. E, assim, a gente
toma até um susto, porque então é uma Suíça, poderia ser uma Suíça. A Bolívia
realmente é uma surpresa.
Eu passei um tempo em La Paz, e a Bolívia era mesmo para ser uma Suíça
na América do Sul. Mas, com essa flexibilidade de governo, houve golpes em cima
de golpes, e essa coisa retrógrada, porque é um país dividido. Aqui, os cambas
(população de origem da região dos planos orientais) são contra os collas (de origem
indígena, lá dos Andes, uma população ligada ao atual presidente). Os collas não
gostam dos cambas. Mesmo entre os chamados collas houve os que disseram fora
para o próprio povo, para a própria nação. Aí, eles migraram com tudo para Puerto
Quijarro e Puerto Suárez, e foram montando aquelas barracas de lona, e foram
subindo, foram crescendo, você acompanhou isso aqui, vereador Manoel. Era uma
situação terrível, era uma insalubridade total, mas aos poucos foram avançando.
É povo muito trabalhador, incansável.
Caroline Krüger

A senhora estava comentando que está aqui há cinco anos. Sobre o comitê de
fronteira, viu alguma ação, alguma reunião nesse período da sua estada em
Puerto Quijarro?
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Carla Filomena

Teve uma retomada em 2011 por meio de um senador, mas o grupo que estava
fazendo isso teve que paralisar e não foi efetivado, até pela própria dificuldade do
diálogo. A gente está tentando agora, mas ainda é uma questão bem frágil. O vereador
Manoel veio aqui, pois teve uma reunião com os taxistas que estão querendo fechar
a fronteira, fazer uma retaliação, porque é muito delicada essa questão dos taxistas,
acho que lá na região do Mato Grosso, também.
Manoel Rodrigues

Em Corumbá aconteceu isso conosco, também em 2010, porque os taxistas
bolivianos tinham livre acesso ao lado brasileiro, mas eles não deixavam os
taxistas brasileiros entrar com passageiro aqui na Bolívia. O passageiro tinha que
parar na fronteira, desembarcar e embarcar com um taxista boliviano. Então,
quando a prefeitura resolveu proibir também os taxistas bolivianos de entrarem
no Brasil, virou aquela confusão.
Bolívar Pêgo

A senhora não acha que o governo brasileiro é muito generoso nessas questões,
vamos dizer bonzinho, leniente, flexível demais?
Carla Filomena

Acho que o Brasil é uma mãe!
Manoel Rodrigues

Fala para eles quando um taxista brasileiro entra aqui, como é que ele é tratado.
Aqui não entra, não entra porque podem quebrar o carro. E lá em Corumbá como
é que é tratado o taxista boliviano?
Carla Filomena

À vontade...
Yvert Aguero

Em Cáceres, eles chegaram a um comum acordo depois de muita insistência. Atualmente,
o taxista brasileiro e o taxista boliviano deixam o passageiro na fronteira e ele “se vira”.
Manoel Rodrigues

Quando se recolhe uma menina boliviana em Corumbá. O que ela fala?
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Carla Filomena

“Nada passa comigo, eu sou amiga dos federais. Nada passa, pode falar que me conhece,
não passa nada”. Mas, aqui, um sindicalista nos deu uma boa ideia. Ele disse que a
dificuldade de colocar o efetivo para cuidar dessa questão é que essa carretera tem três
gestões de fiscalização: federal, municipal e estadual. Então, ele está pedindo a força
do Executivo e do Legislativo para chegar até o Congresso, para que essa via se torne
somente estadual, porque aí não precisa ter um controle ostensivo de polícia. Eu estava
até conversando com ele, que vamos treinar os meninos da escola como guardas mirins
e orientar com folhetos. “Olha, o senhor não pode entrar por causa disso que está
descrito nos folhetos”. E manter a polícia lá para um trabalho mais efetivo. Esse seria
um trabalho mais educativo, informativo, e ficaria muito mais efetivo. Acredito que
nossa cooperação não pode ser uma coisa ostensiva. Não sei se você concorda comigo.
Willyam Becker

Sim, e essa reeducação cultural não pode ser temporária, porque isso vem de muito
tempo, essa liberdade da fronteira brasileira.
Manoel Rodrigues

O que aqui não pode, lá no Brasil pode.
Carla Filomena

Eu fico muito impressionada com a chipa.4 Aqui, a cultura é toda paraguaia.
O que tem de Corumbá aqui? Porque o pessoal vai agregando os costumes,
como o sarabulho.5 É muito interessante, tanto que aqui o próprio boliviano diz:
“Corumbá é muito boa para gente, dona Carla, porque a gente faz e acontece lá, e
aqui a gente é proibido”. E eu digo: Pois é... Uma situação que a gente enfrenta
é o receio de que o brasileiro está tendo de entrar na Bolívia. Se vocês estiveram
conversando com a população, devem ter percebido, é uma construção que se faz.
É uma questão de segurança. A gente tem um diálogo aberto.
Há uma história contada por um advogado. Ele disse que entraram aqui cinco
brasileiros, alugaram um carro e foram conhecer a Bolívia. Só que o chip, o detector
que estava no sentido Corumbá, ativou a polícia, e ela pensou que eles estavam
furtando o carro, mas eles estavam só dando uma volta em Corumbá. Foi aí que
chamaram o advogado, e ele disse: “não, eles estão em Puerto Quijarro”. Isso fez
com que o grupo pagasse US$ 2 mil, e é assim, se não pagar, não sai do país.

4. Iguaria tradicional das culinárias paraguaia e argentina.
5. É um prato típico no Pantanal e na Bacia do Prata. Alimento de origem Ibérica, composto por miúdos (vísceras) de
suínos, bastante condimentado, na forma de um caldo com pimentões, tomates, cebola e pimenta do reino.
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Um outro exemplo: teve um cônsul que foi dar assistência a um presidente
de uma grande montadora de veículos que veio aqui comprar um molinete.
Ele entrou no país com o filho, veio um cidadão bêbado com a moto e se chocou
contra o carro dele. A população toda veio em cima dele, a polícia já notou o seu
perfil, o tipo do veículo, e foram R$ 17 mil. Ele disse: “Carla, eu não tive outra
opção”. O homem dizia: “Cônsul, eu quero sair desse país. Me tira desse lugar”.
Caroline Krüger

Essa é uma das maiores dificuldades daqui.
Bolívar Pêgo

A gente percebe nas nossas conversas, nos eventos que a gente tem organizado,
nas nossas viagens, que, para uma boa parte das pessoas, a fronteira brasileira é
vista mais como problema do que como algo que integra, que facilita, que torna
a vida das pessoas mais fácil, principalmente as fronteiriças. Até que ponto a
distância de Brasília dificulta o trabalho da senhora? A distância de La Paz também
torna o pessoal daqui, eu vou chamar assim, tão autônomo, que chega ao ponto de
situações como essas que a senhora contou? A sensação que a gente tem é a seguinte:
que o aspecto territorial é uma variável muito relevante, pois quanto mais longe
fisicamente se passa um problema, a tendência é ele aumentar. Principalmente
nas cidades de fronteiras, pois elas se sentem isoladas, e várias pessoas dizem isso:
“Brasília toma as decisões em nosso nome, e a gente simplesmente vai ter que
implementar depois, mas nem foi ouvido”.
Carla Filomena

No nosso caso, não vejo maiores dificuldades. Eu estou confortavelmente próxima
à cidade brasileira, que é Corumbá. Em relação ao contato com os demais, o Brasil
tenta ser efetivo nas regiões mais ermas. Aqui, a gente tem resolvido problemas
de peruano, até de europeu, porque não há uma representação deles no país.
Um exemplo disso foi o problema vivido com uma senhora irlandesa: ela veio
com uma equipe, foi para Santa Cruz, e o cônsul dela avisou que o país não
tinha representação lá. Então, ela foi na representação norte-americana. O guia
turístico orientou o seguinte: “A senhora chega na representação consular na
Bolívia, lá em Puerto Quijarro, eles vão ser obrigados a fazer um registro para
a senhora”. Esse registro a gente dá para brasileiro indocumentado no país,
quando perde documento. Foi difícil receber essa senhora de 60 anos. O grupo
foi embora para Bonito, passou pela PF e ela ficou. Ela estava desesperada,
sem falar o idioma, falava mal o inglês. Eu tive que chamar, tentei organizar a
documentação dela, depois consegui falar com a representação da Argentina.
Foi um trabalho exaustivo de quase 24 horas, bancado pelo contribuinte brasileiro,
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e o governo não cobra isso. Ela me perguntou quanto era o trabalho e eu disse:
“É gratuito”. Então, eu fiz, pois o nosso governo é muito flexível e tenho trabalhado
efetivamente. Tanto que o senhor vê aqui nossa estrutura. Essa estrutura aqui
na região de fronteira tem as suas dificuldades, sim, mas o brasileiro fica mais
confortável em saber que tem um consulado. Assim, Brasília tem que estar lá,
assumir seu ministério, por isso que vão migrando suas potências em cada espaço.
Há, também, o propósito de colocar um consulado em San Matías (fronteiriço a
Cáceres). É uma proposta, mas também ficou tudo paralisado. É uma fronteira
muito precária, e é necessária a presença do governo lá.
Willyam Becker

Acho que no final de 2015 tivemos a presença de um representante consular
boliviano que se apresentou no Gefron. Foi lá, fez uma reunião com a gente, foi
apresentado para os policiais. Em tese, eu acredito que foi um ponto positivo da
parte dele. Nunca tinha visto uma autoridade boliviana se portar daquela forma,
se apresentar, dizer que está à disposição. Então, ao contrário do que a senhora
vive aqui, ou viveu aqui até hoje, lá, ele demonstrou ser uma autoridade um pouco
mais preocupada com os problemas.
Rosa Moura

Nesse caminho, existe alguma ação articulada entre este consulado e o consulado
da Bolívia?
Carla Filomena

Neste momento, não. Infelizmente, não. A gente tenta conversar, e eu até perguntei
se ele era do corpo consular, porque é muito complicado tratar uma questão consular,
diplomática, com uma pessoa que é de outra linha. Desculpa falar assim, mas ele é
um almirante de guerra, então, tem pouca sensibilidade com o tema internacional.
E, assim, há essa animosidade em relação ao Brasil. Ontem mesmo, na sua fala,
o vereador Manoel disse que pôde perceber que não há muita simpatia pelo país.
Que, aqui, toda problemática do Brasil é da Bolívia, é do boliviano. Eu disse que
não, e ele continuou assim insistindo, como chateado. É possível ver que há um
ranço político, mas a gente não tem que entrar nesse mérito. Eu aqui não entro
nesse mérito. A questão aqui é que a assistência social é totalmente política.
Bolívar Pêgo

A senhora acha que isso é uma coisa mais conjuntural ou há uma certa tradição
de cooperação entre os dois consulados?
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Carla Filomena

Essa questão é conjuntural. Já teve momento muito fluido, muito mesmo. Três anos
atrás, quando tinha outro cônsul, se trabalhou muito a questão educacional. Teve aqui
uma equipe muito boa fazendo um trabalho de integração educacional. Inclusive,
não sei como está hoje, a quantas anda o volume de estudantes bolivianos em
Corumbá. Eu tenho uma estatística de setecentas crianças bolivianas que são
acolhidas em Corumbá, com seu uniforme, seu livro didático. Você poderia até
levantar isso para mim, vereador Manoel, por gentileza, se continua esse trabalho
que foi feito pelo professor Hélio. Era uma coisa muito fluida, tanto que quando
eu cheguei, fiquei perplexa. Vou pegar até esse material e essa fala, que foi do
ministro quando teve aquele problema no Acre, referente às terras em Cobija, que
o governo queria tomar dos brasileiros e que teve toda uma comitiva em missão,
com diplomata. O ministro pegou esse material e disse: “Essa é a cooperação que
nós queremos; nós não queremos a cooperação de tiro e de matança”. O material
é muito importante.
Bolívar Pêgo

Já se falou dos problemas, e eu queria que a senhora falasse quais são as principais
potencialidades de crescimento, de avanços nessas áreas. Quais a senhora considera
como áreas importantes para investimentos? Na área social, pelo menos, a senhora
deu vários exemplos. O que vale a pena: um esforço grande, não só do governo
brasileiro, ou tentar esse trabalho conjunto com o governo boliviano?
Carla Filomena

O que podemos ressaltar é a retomada desse projeto da rota bioceânica. Acho que
isso vai ser uma coisa extremamente importante, extremamente relevante.
Uma cooperação de saúde, realmente trazer médicos para realizar tratamentos,
porque aqui tem excelentes estruturas, mas faltam profissionais. O governo brasileiro
e a gente aqui, nós temos tentado fazer um treinamento de pessoas, porque aqui
temos uma assustadora ocorrência de diabetes. Tanto que virá um médico para fazer
uma palestra sobre diabetes, porque essa é uma carência, uma fragilidade muito
grande. O pessoal fica desesperado sabendo que pode ter uma atenção lá, e fica à
mercê daqui. Vamos fazer uma cooperação. Acho que, segundo informações de um
médico, foi pedido, se possível, aumentar o orçamento da saúde para o Mato Grosso
do Sul ou para essas regiões de fronteira. Outro potencial aqui é o turismo, que
precisa ser operado como a gente vê em outros países. Poderia haver treinamento
de estudantes para mostrar o potencial turístico ou cultural. Eu acho que tem que
ter uma troca, também, porque se é vizinho, também tem que abrir um pouco
para mostrar o seu potencial. Corumbá tem feito isso. Tem aqui a Márcia Rolon,
ela tem feito um trabalho muito bacana com o Moinho Cultural, ela tem inserido
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muitos jovens daqui da Bolívia nesse trabalho dela. É um trabalho que a gente
tem visto e se orgulha.
Bolívar Pêgo

Para essas relações ficarem mais fortes, isso é relevante.
Carla Filomena

Extremamente relevante. Aqui há uma carência cultural, aqui como em Corumbá.
É impensável a gente não ter uma biblioteca, uma estrutura para receber, para aceitar,
para mostrar outra realidade, para desenvolver. Porque você sabe que é com o livro
que a gente se desenvolve. A internet é maravilhosa, mas o livro, a biblioteca, respeita a
dignidade. Era um projeto nosso montar uma biblioteca aqui no espaço que a gente tem,
mas meu tempo está passando. Eu queria montar uma biblioteca pública, mas, como
diz o prefeito daqui: “Dona Carla, isso não dá voto”. Mas dá dignidade, dá crescimento,
quebra paradigmas. Eu não posso tirar do meu bolso, gostaria muitíssimo, mas...
Caroline Krüger

Quem sabe trabalhar com parcerias, quem sabe trabalhar com pedagogia, quem
sabe a UFMS pudesse ajudar.
Carla Filomena

Isso aqui é o caminho [apontando uma publicação]. O espaço aqui neste caíque.
Bolívar Pêgo

Na UFMS, nós estivemos com o professor Aguinaldo Silva, que é o coordenador-geral do
Campus do Pantanal (CPAN), e ele disse que há professores que trabalham em parceria
com o lado de cá, seja com estudantes, seja com o corpo docente. Aí, o que eu queria
era ver com a senhora, dentro dessa discussão das potencialidades, é se a UFMS não
poderia ser uma parceira importante, trabalhar junto, como disse a Caroline. Eu penso
na região como um todo. Mas, particularmente aqui, ela não poderia ser uma parceira
importante, para ajudar não só a questão educacional, mas outros pontos, também?
Carla Filomena

Sim, é extremamente relevante, extremamente importante.
Bolívar Pêgo

A senhora acha que isso já foi tentado, uma relação institucional com a universidade?
Lá tem professor que desenvolve uma pesquisa cooperada. Institucionalmente, a
senhora percebe que a universidade tem espaço para isso, para fazer esse trabalho
e ajudar aqui?
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Carla Filomena

Eu vejo a potencialidade do curso de mestrado sobre fronteiras, mas o mais
importante é ver os resultados das dissertações e teses serem postos em prática,
isso é extremamente importante. Mas aí vai depender, também, de a universidade
estabelecer essa parceria com o consulado.
Podem contar com apoio nosso sempre. A gente teve aqui um professor que era
responsável por esse curso sobre fronteira e eu o convidei; posso montar um espaço,
podemos usar o espaço mesmo para ter essa cooperação. Outra coisa importante
também, e que eu não sei como está, é que a gente tinha uma construção para receber
as mulheres vítimas de violência, que foi inaugurada no Mato Grosso do Sul, e me
parece que tem um polo aqui em Corumbá. O próprio núcleo, eu não sei também
como funciona, mas seria de grande importância. Hoje, inclusive, recebi uma moça
me pedindo ajuda porque o marido, que é um boliviano, a tinha ameaçado de morte.
A gente não tem o papel de polícia, mas aí tive que contatar a nossa assistente social,
conversei com ela, para que o caso fosse levado à polícia do cidadão.
A violência é uma coisa gravíssima na Bolívia, não sei em Corumbá, mas
aqui a gente estava tratando dessa cooperação. Porque aqui há 6.009 eleitores
que votam em Corumbá. No MRE, a gente desconhecia esse número. Ficamos
sabendo nessa eleição agora, pois isso contribuiu para a vitória do atual prefeito
de Corumbá, graças a esses eleitores daqui que têm dupla nacionalidade. Então,
se há uma parceria para votar, acho que tem que ter uma parceria para ajudar.
As agendas acordadas em parceria têm que ser pelo menos 50% concluídas, porque
senão fica o descrédito.
Bolívar Pêgo

Eu tenho mais uma pergunta, que estamos fazendo para todas as pessoas com
quem a gente conversa: há alguma equivalência da faixa de fronteira aqui? Do lado
brasileiro são 150 km, onde é considerada uma área de segurança nacional, e que
tem uma série de implicações. Do lado de cá há algo semelhante? Ou não?
Carla Filomena

Vai até 50 km e, pelo acordo de Roboré, seria também de 150 km, mas isso não
é respeitado. Pelo acordo, a gente teria liberdade de ir até a cidade de Roboré,
que fica mais ou menos a uns 330 km da linha de fronteira. Inclusive, é um sítio
arqueológico e que tem águas termais. Tem um grupo da Universidade de Brasília
(UnB) que está desenvolvendo um trabalho de pesquisa nesse sítio.
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Bolívar Pêgo

Essa faixa, essencialmente, o que a senhora, acha dela? Ela é importante?
Traz benefícios? Ela é estreita? Precisa ser expandida? Qual é a sua visão?
Carla Filomena

Ela já é expandida porque passa a bioceânica, com a retomada desse projeto.
Mas há uma flexibilidade, porque há muitos moradores brasileiros nessa faixa, e eles
precisam de todo um processo do Mercosul para viver lá, entendeu? Passou dali,
tem que se ter toda a documentação para a regularização. Então, montar o comitê e
respeitar essa faixa de fronteira trariam a flexibilidade. Favoreceria os brasileiros,
e vice-versa, na questão da ordenação.
Maria Nunes

E sobre o assentamento que se efetivou na linha do limite?
Carla Filomena

Tem essa problemática aqui que vem se arrastando há muito tempo. Há uma invasão do
território brasileiro por pessoas logicamente fragilizadas pela situação econômico-social.
Houve, inclusive, uma ação por parte da prefeitura e algumas autoridades de Corumbá,
que foi efetivamente agressiva contra esses moradores. Eu não sei se vocês estavam aqui.
Eu sei que isso chegou até o MRE, estava aqui o conselheiro que era meu superior na
época, e o ministério pediu explicações sobre isso. Pediu para paralisar essa ação, pois
ela deveria ser tratada de forma mais adequada, com pesquisa, com outras autoridades,
e não com a força, porque a população está lá há cinquenta anos, ela já tem uma
relação com o território. E sem falar que nós temos, também, essa questão dessa faixa
de fronteira, que nós não resolvemos ainda dentro do acordo. Tem uma faixa que não
é nossa, é deles. Então, isso vai ter que se resolver.
Bolívar Pêgo

A senhora acha que, se fosse o contrário, qual seria a efetividade?
Carla Filomena

A efetividade que aconteceu no Acre. Não seria uma coisa light. No Acre foi
realmente uma ofensiva, depois contornada pelo governo. Mas, enfim, a gente
tem que manter essas cooperações, porque aqui, por mais que o governo nacional
proponha pacificidade, nós temos um governo local que não vai paralelamente
em paz, com o cidadão e com o governo nacional. Então, essas coisas, a gente vai
conversando e vai organizando a parceria, tanto da autoridade daqui quanto da
autoridade de lá. Portanto, quando acontece, tenta-se reverter para não ter mais
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violência. Aí, vem a questão: nós somos vizinhos, nós estamos aqui há muitos anos,
então, por que a violência? Isso tem funcionado bem.
Maria Nunes

Outra questão que eu gostaria de levantar é sobre a nova lei de migração.
Esse aprimoramento da lei, como ele vai modificar em face do estatuto do migrante?
Carla Filomena

No momento, falta a sanção presidencial.6 Pelo que eu li, acho uma boa postura do
governo. É por aí que se começa, com a flexibilidade para o migrante. A gente tem
um outro olhar, mas logicamente vai estruturar isso também. Enfim, a gente está
estudando, pois conhecemos pouco. Realmente, seria dentro do contexto de
refugiado, a gente vai ter outro olhar. Aqui, temos muitas pessoas de Bangladesh,
Índia, Haiti, e o governo brasileiro tem flexibilizado muito; essa lei vai melhorar
ainda mais, porque o cidadão chega aqui desesperado e não pode ficar no Brasil.
Essa questão do migrante, ninguém gostaria de estar em desespero. Eu tive um
caso de três cidadãos de Bangladesh. Vieram dez, foram dez passaportes. Rapaz
muito simpático. “Vem de onde?”. “Bangladesh”. Ele falava muito bem o espanhol.
“Escuta, mas seu passaporte está vazio, como você conseguiu chegar à Bolívia”?
“Senhora, não sei”. “Você tem que me apresentar o primeiro documento, pois
você passou por uma imigração, não”? “Passei, lá em La Paz”. “Então, você vai ali
e pega o papel e retorna aqui com cada um desses documentos, porque não precisa
consultar o Itamaraty”. Passou, e ele me apareceu aqui com três passaportes. E com
selo. Aí a funcionária daqui falou: “Dona Carla, eu mandei para a Maristela, para
ver se está no sistema”. Tem que ver isso com a polícia, porque aqui a mentalidade
deles é assim: é traficante, é bandido, não se analisa a situação. Lógico que eles
estão em desespero. Eles estão sabendo que fizeram coisa errada. Aí, eu falei com
ela, chamei o advogado e disse: “Olha, a gente vai analisar o documento, mas não
precisa dessa ação, o seu funcionário policial não pode entrar aqui no consulado”.
Ainda bem que eles já tinham ido embora, deixado só os passaportes. Ela queria
que eu apresentasse os passaportes, eu disse: “Não posso”. Então, a gente tem esse
poder, essa autonomia.
Aqui, eu cumpro instruções de Brasília. O governo brasileiro, além de proteger
seus nacionais, tem que proteger os estrangeiros, é o que está na nova regulamentação,
para a gente ter um outro olhar, agilizar e saber analisar. O nosso critério é muito
rigoroso. Temos um sistema que funciona muito bem integrado com todas as polícias.
Quando se entra com o nome do cidadão, vem toda a sua ficha, inclusive por onde
6. Lei no 13.445/2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm>.
Acesso em: 10 de setembro de 2019.
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ele passou ou se tem algum problema no Brasil ou em qualquer parte do mundo.
Mas, assim, o olhar que eu tive desse rapaz era de desespero. Eu entrei em contato
com a mobilidade humana, para ela entrar em contato com órgão em La Paz para
tentar recebê-los. Se isso não acontecer, ele vai para uma cela e será esquecido.
Bolívar Pêgo

Como a senhora citou a situação dos migrantes de outras nacionalidades, a situação
da Venezuela trouxe ou está trazendo impacto aqui de alguma forma?
Carla Filomena

Ainda não está, não tem venezuelano chegando aqui, passando por aqui. Só se
for por outra linha de fronteira. Aqui, a gente recebe haitiano (muitos), indianos,
e, agora, os de Bangladesh. A gente também vê africanos. Lógico, tem toda uma
parceria com a PF, a quem a gente sempre agradece. Normalmente, a PF é de
ajudar, sempre que eu a contatei foi de uma ajuda efetiva, humanitária, pois a gente
sempre repatria moradores. Aqui, a polícia de fronteira é muito mais flexível que
a migração boliviana, tanto que, quando tem uma coisa muito efetiva e contrária
aos brasileiros, eles usam da reciprocidade, assim mesmo, sem comunicar.
Uma vez, eu tive um problema que chegou até o MRE, e um agente disse
simplesmente: “Eu vou usar da reciprocidade”. Estavam pedindo o tal do cartão
de vacina, só que era para cobrar R$ 50 do brasileiro, tinha que pagar para passar.
Alguém passou e avisou: “Estão cobrando da gente R$ 50”. Aí, passava boliviano
por aqui: “Cartão de vacina, o seu governo está cobrando”. As pessoas daqui
começaram a fazer uma movimentação, então, deixaram de cobrar. Portanto, muita
coisa a gente resolve efetivamente. Acho que isso é importante. Essa é a proposta
do vereador Manoel, de Corumbá, se dispor a resolver problemas emergenciais
fazendo mobilização. Muita coisa eu resolvo aqui e depois aviso ao governo, porque
se eu for avisar o governo e esperar pela resposta para depois agir, nós podemos
até perder uma vida.
Bolívar Pêgo

A senhora tem essa reciprocidade, também, na RFB, quando ela é necessária?
Carla Filomena

A gente quase não necessita da RFB, porque ela tem o trabalho dela, muito específico
(fiscal e tributário). O que a gente pede muito para a Receita é a doação dessa
mercadoria que é apreendida, para fazer um trabalho social, com os ribeirinhos,
porque também tem um período de frio muito intenso aqui. Eu estava com doze
presos. Fiz uma solicitação à Receita porque um agente me disse: “Dona Carla, tem
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muitos cobertores, muitos moletons, solicite para os presos”. Eu não fui atendida.
Nós tivemos que tirar do bolso, pois foi em uma onda de frio insuportável que teve
aqui em julho. Parecia aquele frio europeu. Um preso mandou ligar para Dona Carla:
“Eu vou morrer de frio”. Eu falei: “Vai lá e compra uns cobertores, uns moletons e
distribui para o pessoal”. Então, eu penso que seria uma coisa importante ter uma
coordenação até com o social para fazer essa distribuição. Uma ação humanitária.
Caroline Krüger

Na época que eu estava aqui, eles estavam fazendo um trabalho para que os alimentos
que não podem retornar ao país fossem distribuídos para ONGs, orfanatos. E agora,
como está isso? Os alimentos apreendidos continuam sendo destruídos?
Carla Filomena

Aqui nós não temos orfanatos. Nós tínhamos um, que fechou, porque também é
complicadíssimo isso. Teve aqui uma ação de uma funcionária que foi demitida
e não gostou de ser demitida. Ela fez uma denúncia contra uma irmã, disse que
a religiosa estava traficando crianças, e aí fecharam a instituição. Tanto que eu
falei para o cônsul reativar a instituição para levar os meninos da comunidade
indígena para o orfanato. Enfim, local que não tem nem orfanato! Aqui
realmente é muito precário. Então, eu penso que, como a vizinha Corumbá,
tem que tomar algumas providências. Chamar mesmo para uma parceria, não
é, vereador Manoel? Ele é o vereador da fronteira. Mas eu quero registrar que
tem grandes relações na província para a gestão com Corumbá. Teve aqui a
presença do Serviço Social da Indústria (Sesi), a presença do Moinho Cultural,
com o trabalho infantil, e o Manoel está querendo fazer uma ação social. Nós já
fizemos uma ação social com crianças com cardiopatia congênita de 0 a 18 anos.
Foi um trabalho voluntário, o governo não gastou um centavo. Só avisei que
a gente estava com esse trabalho, como também o Outubro Rosa. Bom, é isso
que eu posso dizer das nossas dificuldades.
Maria Nunes

E as festas, elas não promovem essa integração, não fortalecem esses laços?
Carla Filomena

A festa de São João é muito importante, o boliviano frequenta normalmente.
Aqui é como se fosse um bairro de Corumbá, o pessoal tem liberdade de ir e
usufruir a cidade. Também tem bons restaurantes, simples, mas de boa qualidade.
Não sei se vocês conheceram o Bahia, muito frequentado pelos brasileiros.
É uma relação muito acolhedora. O que torna essa coisa mais complexa é a
propaganda negativa, como você mesma registrou. Então, a gente tem que
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trabalhar tudo isso. Existe? Existe por causa do governo nacional, porque ele
manda seu efetivo de La Paz, que não está acostumado com a cultura local,
com a realidade daqui. Então, usa de outros meios negativos para reforçar essa
ideia da agressividade, porque não são os nacionais daqui. Ele manda o seu
efetivo, o que causa todo esse desconforto. Se não fosse isso, realmente seria
uma tranquilidade. Eu penso que é uma das fronteiras menos violentas. Tem sua
violência? Tem. Mas a gente não tem uma fronteira como a do Paraguai. Eu fui
ao Paraguai e no shopping de lá tinha soldado com fuzil. Aquilo realmente me
incomodou. Aqui não tem isso.
Bolívar Pêgo

Para finalizar, falam que Ponta Porã é completamente diferente daqui. O vereador Manoel
falou ontem para gente dessa diferença entre Corumbá e Ponta Porã, principalmente
com relação à segurança com o tráfico. Corumbá é uma cidade tranquila.
Carla Filomena

Está acontecendo aqui uma onda muito importante e muito interessante para
colocar na pesquisa: a migração de famílias de portenhos para Corumbá. As pessoas
daqui estão comprando casas e fixando residência em Corumbá, migrando para lá.
Muitas pessoas daqui que têm melhor poder aquisitivo estão fazendo sua vida em
Corumbá. Muitas famílias têm feito isso, eu não sei se em dez anos vão ser uma
família só. Aqui, são muito resistentes ao governo do atual presidente da Bolívia,
ele não tem muitos eleitores e tenta dominar a região, mas não consegue. Aqui vive
um povo festivo, tranquilo, alegre, que lida muito bem com Corumbá.
A gente tenta apagar o fogo quando tem algum problema, como o dos taxistas.
Teve uma feira aqui, também, que, infelizmente, uma ordem judicial mandou acabar,
mas não teve uma ação projetada para tirar o pessoal e colocar em outro ambiente;
eram feirantes de 50 anos e tinham peruanos. Nós descobrimos porque alguém da
feira veio pedir ajuda ao consulado, e nós tivemos que entrar nessa questão, porque
o Consulado da Bolívia não tomava uma posição. Aí, vieram recorrer ao consulado
do Brasil. E as pessoas pediam: “Pelo amor de Deus, não deixem acabar com nossa
feira, dona Carla”. Eu conversei com o prefeito, tinha todo um projeto para levar para
outro espaço, mas não aconteceu. Eles prometeram nunca mais votar. Enfim, aí vai se
contornando, você vai ver que não é um povo agressivo, que não faz sentido fazer uma
retaliação maior com Corumbá. O que tem feito o boliviano? Ele pega um limão e faz
uma limonada. Perderam a feira, estão trabalhando como ambulante, têm que sobreviver.
Bolívar Pêgo

Bem, chegamos ao final da entrevista. Em nome do Ipea e do MDR, eu quero
agradecer à senhora e a sua equipe por nos receber e dedicar o seu valioso tempo
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para fornecer tanta informação e passar experiências relevantes à frente do consulado
do Brasil em Puerto Quijarro. O MRE está de parabéns por ter uma diplomata tão
competende e atuante na defesa dos interesses do Brasil, em geral, e da população
local, em particilar. Muito obrigado.
Carla Filomena

Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, poder contribuir para
essa importante pesquisa do Ipea, e continuamos à disposição de vocês. Obrigada.
3a entrevista:

•

Major Willyam Becker Demartini e sargento Yvert Kury Aguero – policiais
do Gefron/Mato Grosso.

Participantes: Bolívar Pêgo (coordenador do projeto Fronteiras do Brasil),
Caroline Krüger, Maria Nunes, Rosa Moura e Paula Moreira (Ipea); e Sérgio de
Souza (Sudeco/MDR).
Local: Unidade 3 do campus Pantanal da UFMS, 28 de junho de 2017.
FIGURA 3

Entrevista com Major Willyam Becker Demartini e Sargento Yvert Kury Aguero (Gefron/MT)

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Bolívar Pêgo

Qual é a percepção do Gefron acerca da faixa de fronteira? Quais são as grandes
dificuldades que vocês identificam no seu trabalho?
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Willyam Becker

O nosso trabalho é focado em ações basicamente de segurança pública: o próprio
nome é Grupo Especial de Segurança Pública do Grupo de Fronteira, abreviado
Gefron. Ele foi formado, inicialmente, para trazer segurança, pois até então não
existia um grupo com esse perfil na faixa de fronteira do estado do Mato Grosso, e
em pouco tempo conseguimos transmitir segurança para a população, tanto é que
houve uma retomada da atividade agrária naquela região. Um reflexo mais claro
que pode ser mensurado pelo nosso colega, sargento Aguero, na parte patrimonial,
é que as fazendas se valorizaram muito depois da atuação do Gefron, em razão do
início de uma presença do Estado.
Os proprietários passaram a poder comprar um trator novo e levar sua
caminhonete para fazer um passeio com a família na fazenda. Então, isso gerou um
desenvolvimento muito grande da região e, ao mesmo tempo, responsabilidades.
Em relação às dificuldades e oportunidades, foi importante a presença massiva do
Estado, 24 horas por dia, sempre atendendo às demandas da fronteira e não às
dos municípios de fronteira, da urbe, da urbanidade, que são missão específica da
Polícia Militar (PM). A dificuldade e a oportunidade estão justamente nessa grande
extensão, na grande necessidade e deficiência de segurança pública nessa faixa
toda, na extensão terrestre, nessa extensão lacustre, ou seja, os rios e os alagados
que formam o Pantanal.
Yvert Aguero

Acrescentaria mais uma dificuldade, a não presença dos demais órgãos fiscalizadores
lá na região, porque às vezes se faz uma apreensão de drogas e armas e é necessário
se deslocar 600 km para registrar um Boletim de Ocorrência (BO). Em Vila
Bela da Santíssima Trindade, na parte norte da fronteira, onde nós atuamos,
por exemplo, não existe a presença dos demais órgãos fiscalizadores da região de
fronteira. Então, essa é uma grande dificuldade nossa ali para garantir segurança
pública dos fronteiriços. Além do tempo de deslocamento, ainda se perde tempo
preenchendo os boletins. Então, esse fato gera o quê? A saída da polícia da região.
Willyam Becker

Além de perder tempo trabalhando, a sociedade perde aquele tempo da nossa
contribuição na segurança.
Yvert Aguero

Quando nós começamos a atuar lá, nós tínhamos que cuidar de madeira, gado,
evasão de divisas, que seriam, teoricamente, atribuições da RFB, e, lógico, drogas,
que já entrariam na nossa especialidade. Então, a grande dificuldade de todos que
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praticam atividade de segurança pública na fronteira é a necessidade da presença
dos demais órgãos de fiscalização, para dar continuidade ao processo de ocorrência
e policiamento.
Willyam Becker

É a percepção penal, a ideia do ciclo completo.
Bolívar Pêgo

A gente sabe que o estado do Mato Grosso é muito grande, vasto, mas não há
possibilidade, por exemplo, de ter ou de se criar um sistema que facilite a vida de
vocês para fazer um BO?
Yvert Aguero

Em Cáceres já existe.
Bolívar Pêgo

Vocês podem fazer um BO pela internet, por exemplo, em vez de viajar 600 km.
Isso não é possível?
Willyam Becker

É que alguns crimes são de competência federal, e a PF está só em Cáceres.
Yvert Aguero

Se prender um transnacional, é com a federal, só em Cáceres. Se fizer qualquer
apreensão de drogas ou dinheiro que esteja sendo evadido, vamos falar de um crime
federal. Para registar esse boletim, a viagem é longa. Do interior de Vila Bela, na
fronteira, até chegar à cidade serão cerca de 100 km de estrada de terra; de Vila Bela
a Cáceres, mais 300 km. Então, essa é a nossa realidade, a realidade da segurança
pública na região.
Sérgio de Souza

Primeiro, queria que vocês falassem um pouco da relação que têm com o restante da
polícia, se vocês têm apoio. Do que falaram, está bem delineado em que vocês trabalham.
Quer dizer, policiamento urbano é de competência de outros batalhões, digamos ações
originárias, e tem vocês, que são um batalhão específico da fronteira. Queria ouvir,
também, como consideram a atuação do efetivo em uma área de extensão muito grande,
uma fronteira seca, em boa parte dela terrestre, que tem o patrulhamento mais difícil.
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Willyam Becker

Nós não temos a participação efetiva do policiamento defensivo e administrativo
da PM. A parceria que nós temos é bastante pontual, com algumas localidades da
PM, e aí a atuação em si, ostensiva, operativa, é tranquila. Com relação ao trabalho
de informações e inteligência, é bastante restrito, até para garantir o sigilo e o
sucesso das operações.
Sérgio de Souza

É próprio das operações de inteligência...
Willyam Becker

Não tem como a gente misturar isso.
Yvert Aguero

Mesmo porque, a região de fronteira, todos nós sabemos, envolve valores, altos
valores. Então, nós sabemos, não é segredo para ninguém, que em algumas regiões de
fronteira há, também, a conivência de algumas autoridades, de alguns funcionários
públicos, não só policiais.
Sérgio de Souza

Você fala de ser prática cultural? De modo geral?
Yvert Aguero

De modo geral, porque a região de fronteira é muito sensível e complexa.
Willyam Becker

No histórico de ocorrência pode ser verificada e até publicamente...
Yvert Aguero

Então, as informações precisam ser muito sigilosas nesses locais, porque se pode
cair em uma situação de perder uma ocorrência por conta de evasão de informação.
Essa é uma dificuldade nossa, e acho que isso ocorre em toda região de fronteira.
Willyam Becker

Continuando, ao longo desses quinze anos, a gente tem muito apoio nas unidades.
O Gefron, por exemplo, nasceu de uma experiência mista. Na sua totalidade, no início,
praticamente 90% do efetivo eram de policiais militares, além de bombeiros, politécnica,
policial civil; e no prédio inicial, a pedra fundamental do negócio era com salas definidas,
placas de cada instituição. Porém, efetivamente, quem trabalhou no início foi a PM,
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que se integrou por certo período de tempo com a Polícia Civil. Só que a Polícia Civil
do estado tem uma deficiência de efetivo muito grande, e assim os policiais civis que
estavam desempenhando a atividade integrada, por questões institucionais, preferiram
sair do cenário operacional integrado. Então, hoje, eles não existem na integração
dentro do Gefron, a não ser do canil. No canil, nós temos a Polícia Civil no Integrado
de Fronteira, que é uma coordenadoria da secretaria. É como se fosse o irmão mais
novo do Gefron. O canil integrado está sobre a gestão do Gefron e pode se tornar uma
grande unidade, mas por enquanto está sob a nossa gestão.
Maria Nunes

Qual o nível de cooperação que vocês têm com o outro lado, com a polícia do
outro país? Porque eles estão ali.
Yvert Aguero

Essa colaboração existe, mas ali na região de Cáceres. Por que a gente comenta muito
sobre Cáceres? Porque, como o Major Becker falou, nosso efetivo é muito reduzido.
Nesses quase 900 km de fronteira, nós conseguimos atuar com bastante efetividade
apenas na região dessa cidade. Por que o funil está ali? A droga e qualquer outro
ilícito, não vamos falar só de drogas, têm bastante saída por aquela região, e os
órgãos públicos federais estão mais concentrados lá. Em Cáceres temos o Exército
Brasileiro, a PRF, a PF, a Polícia Civil, a sede do Instituto de Defesa Agropecuária
de Mato Grosso (Indea), que seria a vigilância sanitária, e temos também a PM.
Então, em Cáceres temos todos esses órgãos. Nas outras cidades fronteiriças, temos
a presença apenas das polícias civil e militar.
Bolívar Pêgo

Mas há uma boa incidência de ilícitos também, mesmo sendo em menor número?
Yvert Aguero

Muito, muito. Infelizmente, conseguimos ficar só ali na região de Cáceres.
Nós estamos com uma viatura na região, uma viatura na região de Pontes e Lacerda,
a nossa do Gefron, do policiamento de fronteira, e uma viatura em Vila Bela; isso
quando tem, não é, Major Becker?
Willyam Becker

A partir da última formação, nós conseguimos ativar de forma permanente três
e até seis viaturas, seis volantes. Nós temos uma dinâmica, que é a ordinária do
serviço, e existe também o serviço extraordinário, que é aquele que a gente faz fluir
a mais e tem um grande resultado. A gente tem um efetivo de cerca de 140 homens,
com em torno de dez policiais na administração, que é sistêmica em todos e
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comporta toda parte da administração pública. Somos uma pequena instituição,
que vai desde a parte do planejamento de homens até a de recursos humanos, a
da inteligência, com mais doze ou treze policiais, contando com o oficial que está
à frente da inteligência.
Nós temos também um planejamento de operações. A gente executa a parte
de logística, estratégica, que se divide em transporte, alimento e armamento
bélico. A gente tem toda essa gestão e também uma voltada para a imprensa,
comunicação, que é bastante regional, como a gente percebeu, pois os senhores
não têm esse contato, mas nosso trabalho é bastante conhecido no estado.
Nosso canal de comunicação principal é a rede social Facebook; a gente tem
o Gefron, um canal de comunicação de um diário de ocorrências. Nele estão
ocorrências, solenidades, nosso calendário operativo, os resultados das operações
e os convites para as solenidades que a gente realiza; tem torneio de tiro, tem
anualmente algumas reuniões de congraçamento entre os policiais.
Bolívar Pêgo

Quais são as principais restrições para vocês trabalharem? Coisas que dificultam
o trabalho?
Willyam Becker

A primeira, sem sombra de dúvida, é justamente a grande extensão territorial. A segunda
seria não ter o efetivo suficiente para conseguir gerar toda essa cobertura, porque a
gente tem outras áreas de atuação, não só patrulhamento terrestre. Futuramente,
teremos patrulhamentos fluviais. Inclusive, a gente já faz o treinamento fluvial
na nossa grade curricular, no treinamento de manutenções. A gente já tem
capacidade de atuar com esse tipo de patrulha, só que, devido ao efetivo, não há
condições de ativar o patrulhamento fluvial do Paraguai, que vem até a fronteira
com Mato Grosso do Sul.
Maria Nunes

Dada essa extensão seca de mais de 700 km, já que tem essa redução do efetivo, que
instrumentos da inteligência vocês têm disponíveis para melhorar o monitoramento
ou o patrulhamento? Mais que isso, vocês usam instrumentos de inteligência?
A gente sabe que só o patrulhamento não é suficiente.
Paula Moreira

Como é a relação de vocês com outros órgãos de inteligência, aqui do Brasil e com
os estrangeiros?
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Willyam Becker

O Brasil é um país em desenvolvimento, e a nossa doutrina policial baseia-se 100%
no homem. Então, eles estão totalmente dentro daquela perspectiva do que se faz,
com os meios disponíveis que nós temos. Pensando assim, nós não nos vinculamos
muito aos recursos, mas sempre preparamos os homens 100%. Ao longo desses
quinze anos, o Gefron passou por muitas mudanças e até episódios complicados,
de prisão de vários policiais. Houve uma rigorosa seleção para se chegar a uma
matéria-prima bastante heterogênea, diga-se de passagem, pois temos policiais
aposentados, policiais que entraram na polícia agora, então é bastante heterogênea,
uma troca de experiência muito boa.
A inteligência também tem essa heterogeneidade, essa grande variação.
A nossa inteligência hoje é formada por treze policiais, e um deles é um oficial
major. Ela nasceu da necessidade de haver uma relação mais civil com os demais
órgãos. Assim, ela foi meio que experimental, foi se experimentando, e criou-se
um grupo com um nome diferente. Aí gerou uma cisão entre o grupo, até que
se institucionalizou e criou um núcleo de inteligência do Gefron.
Yvert Aguero

Importante ressaltar, Major, que, nesse nosso núcleo de inteligência do Gefron,
que atua na região de fronteira, há uma estreita parceria com a inteligência da PF
e da Polícia Civil, também. Estamos falando, mais uma vez, da região de Cáceres.
Willyam Becker

Depende muito da postura institucional e também dos gestores que estão à frente.
Se chega à região um gestor um pouco mais arredio, é mais difícil manter essa
integração. Entretanto, os policiais que trabalham na inteligência têm um bom
relacionamento com a nossa tropa e, assim, eles produzem muito material de
inteligência, não só informações, mas relatórios de inteligência que subsidiam outras
investigações mais profundas e que resultaram, inclusive, naquelas ações que eu
falei na oficina, sobre o perdimento de bens, ou seja, nos casos da prisão de grandes
traficantes, com apreensões de mais de 500 kg de drogas, que também são comuns.
Anualmente, a gente apreende duas ou três vezes em torno de meia tonelada de
cocaína. E cocaína é bem diferente de maconha, com relação à valorização.
Bolívar Pêgo

O risco também é maior na apreensão?
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Yvert Aguero

Tudo que envolve a cocaína é perigoso e bastante meticuloso, porque envolve a
violência. Já a maconha não envolve tanto, porque é comprada mais em dinheiro,
em espécie.
Willyam Becker

O caráter do transporte da maconha é aquele cavalo doido, que é diferente do
método do transporte da cocaína.
Yvert Aguero

A cocaína envolve roubo de veículos para serem trocados na Bolívia, induz aquele
ciclo de crimes.
Bolívar Pêgo

Armas também?
Yvert Aguero

Sim, armas também. Geralmente, a arma é trocada mais por dinheiro, em espécie.
Sérgio de Souza

Você fala que a maconha é transportada talvez de forma menos planejada, menos
articulada que o transporte de uma carga enorme de cocaína. Teria, talvez, o
envolvimento de organizações mais poderosas?
Yvert Aguero

Exatamente, a cocaína envolve muito dinheiro, poder, envolve um ciclo criminal.
Willyam Becker

O crime começa com a obtenção do dinheiro; não com a obtenção da droga. A droga
já está lá no mercado consumidor, obtendo o seu próprio lucro e retornando com
esse dinheiro para comprar mais droga. Sempre com a obtenção de algum meio
ilícito. Roubo de veículo é o mais comum.
Yvert Aguero

A realidade da nossa cidade e do estado do Mato Grosso mostra que a moeda de
troca é o veículo (automóvel, caminhão, motos, tratores).
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Willyam Becker

Assim, pelo volume de apreensões, a gente não tem como mensurar. Até encaminhei
aqueles slides para o senhor, para buscar aprofundar, pois se o senhor encontrar aquele
estudo, por favor, mande para a gente. Finalizando, a resposta sobre a inteligência
e a integração, eu acredito que hoje o Gefron goza de um respeito federal, estadual e
de confiança, porque a inteligência só se estabelece, justamente, pela confiança com
a tropa. E na tropa, a gente também tem a compartimentação dessas informações.
Nossa tropa acessa só o que é pertinente no momento correto para fazer a intervenção.
Inclusive, o núcleo de inteligência faz parte do ciclo de inteligência estadual, é uma das
entidades de inteligência que tem orçamento próprio. Ele oficialmente está inserido
no cenário estadual, dentro do sistema de inteligência estadual.
Maria Nunes

O helicóptero que vocês utilizam fica aqui em Porto Esperidião?
Willyam Becker

A única unidade que tem helicóptero, aeronave, em Mato Grosso, é o Centro
Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). A gente tem participação/integração
com o bombeiro, a Polícia Civil e a PM. O Ciopaer é o órgão de apoio estadual,
é mais voltado ao transporte. Não é tão operacional, policial; é mais operativo em
todo o estado, na estrutura da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).
Maria Nunes

Qual o perfil das pessoas que são apreendidas?
Willyam Becker

A gente vem, ao longo do tempo, classificando essas informações de ocorrências.
Um fato recente tem o registro pelo Sistema Estadual de Ocorrências (SEO),
o Sistema de Ocorrência Policial (SIOP), da PM; e o Sistema de Registro de
Ocorrências Policiais (SROP), da Polícia Civil.
Yvert Aguero

Observáveis? De pessoas desempregadas a fazendeiros. É bastante heterogêneo, não
tem uma classe social definida, um perfil predominante, é diferente da cidade, pois
lá se tem um assaltando, geralmente ele está desempregado. Na região de fronteira,
mexendo com tráfico de drogas ou armas, não tem um perfil padrão. É o ciclo de
crimes que começa, desde o que está financiando a compra da droga até o mula
que vai transportar a droga, ao cara que roubou.
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Maria Nunes

Os mulas são mais jovens?
Yvert Aguero

A maioria deles é jovem, na faixa dos 16 até os 33 anos, no máximo. Aí, também
entra aquele mula que é traficante por conveniência. Às vezes, ele tem uma
pequena propriedade ali, porque na região de Cáceres, em toda nossa região de
fronteira, tem alguns assentados e eles às vezes passam necessidade financeira.
Então, apertou um pouco financeiramente, eles optam por transportar. Às vezes,
dentro do carro, transportam escondidos quatro, cinco, seis peças. Melhorou
um pouco a condição financeira dele, ele para. Compra o gado e recomeça a
trabalhar licitamente.
Willyam Becker

É uma percepção, também, que eles não veem como um crime. Sabem que é errado
e tudo, mas consideram como uma opção, uma necessidade.
Yvert Aguero

É uma forma de alavancar o negócio. Houve outra dificuldade financeira, eles
tornam a fazer de novo. Esses são os que eu chamo de por necessidade. Tem aqueles
que traficam por oportunidade e tem os profissionais.
Willyam Becker

A gente sabe distinguir muito bem quem é quem, porque, na fronteira, somos
somente nós e o abordado. Então, ao longo desses quinze anos, os nossos policiais
desenvolveram técnicas. Inclusive, um método que a gente utiliza é a entrevista
policial. Faz parte de nosso trabalho andar em uma viatura; parar os carros, os
veículos e as pessoas; e também fazer algumas ações pontuais.
Yvert Aguero

A ação cotidiana é o patrulhamento rural e urbano.
Willyam Becker

A entrevista é um método que revela muito quando o policial fala com propriedade,
após ter abordado centenas e até milhares de pessoas durante as ações. Então, ela
é justamente uma forma de inteligência no grupo que está trabalhando, que a
gente conseguiu padronizar – e essa é uma palavra que militar gosta, padronizar,
padronização das ações. Assim, a gente conseguiu padronizar que a nossa guarnição
tenha que ter quatro policiais, cada um tem a sua função. E isso é uma coisa que eu
percebi chegando ao Gefron, não sei se é por conta da unidade, por conta do reflexo
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que ela gera para a sociedade, não sei se é um ponto positivo, não sei se é o bom, mas
é assim. O Gefron tem uma coisa muito clara, cada policial tem a sua atribuição e ele
a exerce muito bem. O serviço anda por si só, dificilmente se encontra indisciplina.
As poucas vezes que a gente teve questões de indisciplina e problemas, o policial
estava passando por um problema de saúde, estava doente. Então, é incomum
indisciplina e problemas de qualquer ordem, que não seja o serviço normal, ainda
que seja uma tropa bastante heterogênea. Agora foi que a gente conseguiu, ao longo
desses quinze anos, estabelecer os calendários operacionais. Eles ajudam muito a
preparar e a nivelar os policiais, porque nivelar também é outra palavra que a gente
gosta bastante... Mas é isso, trazer todos para um patamar mínimo de conversa.
Então, o que se quer, ao descer da viatura, é que um faça segurança, o outro converse,
o outro observe e o outro anote, tem que ter o treinamento. São quatro por viatura,
precisamos sempre de quatro policiais. Isso foi bem estabelecido.
Yvert Aguero

É como eu falo para os novos policiais em treinamento, nos cursos que a gente
ministra: nós não temos apoio, diferente de quem atua na cidade, que fala
ao rádio e vem o Ciopaer, vem o Batalhão de Operações Policiais Especiais
(Bope), vem o batalhão das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam).
Então, nós deixamos bem claro para quem está ingressando no Gefron: nós
não temos apoio. Eu vou cuidar do major, o major vai cuidar de mim. A vida
de um depende da do outro.
Há uns cinco anos, conseguimos padronizar a quantidade ideal de policiais em
quatro na viatura: o motorista, o comandante, o terceiro e o quarto homens, porque
assim se consegue ter uma segurança relativa de 360 graus na viatura. Quando se está
patrulhando uma cabriteira – como nós chamamos, pois existem as estradas normais
e vicinais, existem essas estradas que saem das fazendas, e existem as cabriteiras,
que são aquelas em que se está andando, e o mato está batendo no seu braço –, eu
tenho que estar olhando para um lado e ter uma segurança de 360 graus. Então,
nós conseguimos, ao longo dos anos, padronizar essas ações, os quatro com fuzis,
mesmo porque nós temos o conhecimento de que o transporte de drogas feito em
grande quantidade envolve de cinco a quinze pessoas, todos andando com fuzil
AK-47, como o General João Denison falou no painel pela manhã.
Yvert Aguero

Então, nós conseguimos, depois de muito trabalho, a padronização de quatro
homens dentro da viatura, todos com fuzil, e pelo menos cinco carregadores de
fuzil para cada um e uma pistola como segunda opção. Caso dê pane na primeira,
o policial é treinado para soltar rapidamente a arma da pane e continuar agindo.
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Willyam Becker

A gente também estabeleceu, durante o curso, alguns critérios, como se fosse um
concurso interno: perfil psicográfico e algumas avaliações psicológicas. O curso
possui várias fases, a primeira é bastante rigorosa, difícil, não se assemelha a um
curso de operações especiais como a gente vê nas ações cinematográficas. Criamos
mecanismos de autoavaliação horizontal, avaliação vertical, e acaba que não passam
despercebidas as deficiências das pessoas. A gente tem o pessoal que está no verde,
tem o pessoal que está no amarelo, no vermelho, e a gente está sempre observando.
E se confirmam todas as avaliações.
Yvert Aguero

Confirmar todas as avaliações, como o Major comenta, é justamente para mensurar
aquele policial que se adequa ao serviço de fronteira, tanto física como psicologicamente.
Willyam Becker

Ele tem que passar em todas as fases do curso, todas as avaliações, e os colegas dele
podem ser de certa forma condescendentes. Mas, ao final, com todas as avaliações
somadas, eles apontam caso a pessoa realmente tenha problema. Então, é assim, a gente
até fez um experimento de avaliação horizontal, que é de 0 a 10 para vários quesitos.
E, naquela tensão durante o curso, se coloca todo mundo avaliando todo mundo.
Aí saem realmente as verdades. Daí a gente consegue chegar a esse perfil psicográfico.
Rosa Moura

O Gefron é bastante elogiado como uma das políticas bem-sucedidas do estado do
Mato Grosso. Vocês até falaram que há um embrião de um grupo de fronteira em
Rondônia. Eu queria saber se vocês participam de alguma construção desse grupo.
Se vocês colocam seus conhecimentos, a sabedoria que conseguiram consolidar nesse
tempo, para a ampliação desse modelo. Mais que isso, se vocês têm perspectiva e
acham que seria possível uma polícia de fronteira de todo o arco Central.
Bolívar Pêgo

E o que existe de relação e integração entre as polícias de fronteira dos três estados
do arco Central?
Willyam Becker

Em nível estadual, a integração se baseia justamente na atividade de inteligência e
assim a gente comuta, também. Por exemplo, eu fiz curso de fronteira aqui. Então,
a gente reserva vagas de cursos para eles lá.
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Yvert Aguero

Existe essa troca de técnicas, de doutrinas e táticas.
Willyam Becker

Quando se dá start a uma operação que eventualmente transaciona entre um
estado e outro, a gente junta essas forças. “Olha, desceu e vai passar por Puerto
Quijarro”. A gente não tem qualquer tipo de problema em contatar e interagir.
Mas a pergunta que a senhora fez com relação ao Gefron, a criação do Gefron foi
bastante emblemática, foi aquela aposta de alguém em um ideal, em uma coisa
surreal, que não existia no Brasil. Falaram: “Tem R$ 3,5 milhões, se vierem”. E aí
um coronel falou “Eu vou”. O coronel e um grupo de policiais, diga-se de passagem,
que ajudaram muito na construção da ideia. Oficiais, praças, que construíram a ideia
e começaram a buscar o ordenamento administrativo ali, até a construção do posto.
Bolívar Pêgo

Já existia algum exemplo no Brasil?
Yvert Aguero

Existia o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), do Mato Grosso do
Sul, mais antigo, com cerca de trinta anos.
Willyam Becker

O DOF tem uma característica diferente da nossa, entretanto, o Gefron nasceu
com o seu exemplo. O nosso nasceu mais militarizado, e eu acho que um grande
segredo do sucesso do Gefron é, de alguma forma, uma certa autonomia institucional
para tudo.
Yvert Aguero

Nós somos desvinculados da PM; somos diretamente ligados à Secretaria de
Segurança Pública do Estado.
Willyam Becker

A gente consegue permear todos os meios e tem facilidade de buscar recursos, tem
uma grande autonomia financeira. Estamos aqui em busca não só de recursos,
conhecimento, mas também de observar outras oportunidades e divulgar nosso
trabalho. Então, eu acho que, respondendo à pergunta da senhora, a gente teve
participação, sim, na Gerência Especializada em Segurança de Fronteira (Gesfron)
de Rondônia e no intercâmbio de legislações. Só que a dificuldade é enorme e
precisa de um esforço de quem lute e fale: “Não, você tem que saber que deu certo
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no Mato Grosso, deu certo lá no DOF, no Mato Grosso do Sul, e até hoje é uma
coisa muito boa”. Então, alguém tem que abraçar esse projeto com unhas e dentes
e pode até nos chamar, também, pois não teria qualquer problema, a gente iria
lá para apoiar.
Yvert Aguero

E demonstrar que o modelo funciona.
Willyam Becker

Sim. E aí já levar o que está pronto, para que comecem do jeito certo, que não
cometam os mesmos erros que a gente cometeu no passado. Hoje é mais fácil de
falar em policiamento de fronteira e dessas especialidades.
Sérgio de Souza

Vamos voltar um pouco nessa questão que vocês falaram, que com esse formato
de quatro policiais vocês se sentem mais seguros. Mas qual o nível de letalidade
na atuação de vocês? Quer dizer, letalidade não em relação aos pretensos inimigos,
mas em relação aos policiais. Vocês perdem muitos homens? Qual é o perfil e
quem procura entrar no Gefron? O que atrai esse policial para sair de um batalhão
convencional, onde, em tese, ele tem uma situação, vamos considerar, mais segura?
O que faz com que ele se mobilize para atuar no Gefron, na visão de vocês?
Bolívar Pêgo

Se vocês quiserem podem falar da experiência de vocês, fiquem à vontade. O que
levou vocês a entrarem para o Gefron?
Willyam Becker

Ao longo dos anos, nós, policiais do Gefron, principalmente os mais antigos, por
vivência e experiência, aprendemos a avaliar o risco. Se eu estou em dois, como já
trabalhei várias vezes na fronteira, somente em dois dentro da viatura, eu, sabendo
que ali, em determinada localidade, fazenda, pasto da fazenda, passa um bonde
com oito homens armados de fuzil, eu não vou levar minha guarnição lá. Isso eu
sendo o comandante. Ao longo desses anos, nós fomos identificando os pontos
nevrálgicos, como dizem as pessoas, e aprendendo a avaliar o trabalho, o risco:
“Eu posso ir lá para tentar combater? Não! Já nesse serviço, eu posso? Nesse aqui,
eu já estou em quatro, e ali passam três, já é possível”. Desde a nossa formação
acadêmica no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), no curso
de formação de soldados, no de formação de oficiais, também, nós aprendemos que
as nossas ações devem ser pautadas na superioridade numérica. Superioridade de
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força, estrategicamente falando, isso aí é o básico. Eu não posso chegar, eu e mais
um, e abordar dez pessoas, principalmente no meio do mato.
Então, ao longo do tempo, a gente vai adquirindo essa experiência, essa
forma de avaliar o risco. Nós costumamos dizer, em patrulhamento, que aqui é
área verde, está tranquilo, podemos conversar, trocar ideia, vamos patrulhando,
olhando a movimentação da região. Daí, chegamos a uma área vermelha, que tem
que abrir uma porteira, todo mundo desce, abre a porteira com segurança, um
faz segurança das porteiras, a viatura passa e põe um homem lá na frente. Então,
tem toda uma série de cuidados e condutas de patrulha que o policial adota, como
nós categorizamos: área vermelha, área amarela e área verde. Ao longo desses anos,
apenas passou perto; nós não tivemos óbitos de policiais.
Quando a gente fala de letalidade, tem que ser um estudo um pouco mais
aprofundado, e não tivemos essa experiência estudada ainda. Letalidade, eu acho
que envolveria, sim, analisar todas as ocorrências que envolveram apreensão de
armas ou do criminoso portando uma arma e que acabou preso, ou no evento com
troca de tiros e o falecimento dessa pessoa.
Yvert Aguero

Troca de tiros tem direto. Por conta da mata, para fugir, às vezes o homem atira
contra a gente, a gente se abriga atrás da viatura. Às vezes a gente consegue levar
somente a droga.
Willyam Becker

No nosso diário de ocorrência, é muito comum pegarmos somente a droga, pois
eles atiram e fogem. Com relação à letalidade, hoje o nosso policial é diferente,
tendo em vista o calendário que temos, treinamento e tudo. É só o Bope; nem
Rotam tem o treinamento que a gente faz, por conta de orçamento.
Yvert Aguero

É por isso que eu falei para o senhor que é importante um grupo de fronteira ter
um orçamento próprio, desvinculado da PM.
Willyam Becker

Porque o apoio do Estado é assim, e até gera um desconforto institucional muito
grande, porque, por um longo tempo, a PM tentou fazer uma política de inserção do
Gefron no quadro da polícia e aí o que se percebeu é que limitaria muito e mudaria
muito o Gefron. Então, não se consegue isso, não se corrobora, eu acredito que não
vai acontecer. É mais fácil se tornar uma instituição independente, do que entrar
na estrutura da PM.
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Yvert Aguero

O ideal é ser uma polícia de fronteira, separada, independente, ter orçamento
próprio, verticalizada, respondendo diretamente à Secretaria de Segurança Pública.
Tanto que o nosso organograma é o secretário de segurança, o coordenador do
Gefron e a tropa.
Maria Nunes

Eu queria saber qual o relacionamento de vocês com aquela população de fronteira,
porque tem uma característica importante ali, que é a criação das cabriteiras, que
são abertas de um dia para o outro, onde hoje não tem uma estrada e amanhã tem.
Inclusive, isso já foi até mapeado por uma aluna da Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat), e, quando eu acompanhei essa aluna de graduação, todos falavam
muito bem do grupamento de fronteira. A gente estava nas casas fazendo entrevista
em um assentamento no Limão, vocês passavam, e eles comentavam que o trabalho do
Gefron era muito bom. Eu queria saber se vocês mantêm algum tipo de relacionamento,
porque a gente sabe que as cabriteiras passam por dentro das propriedades. Então,
vocês mantêm relacionamento com esses moradores que são pequenos agricultores?
Willyam Becker

Com toda certeza, é um ponto muito forte. Toda entrada de serviço, todo início de
operação, a gente tem essa conversa bastante salutar entre os policiais. Vou fazer um
paralelo sobre isso. Quando cheguei ao Gefron, eu acreditava que todas as apreensões
eram frutos de uma luz divina, que vinha e falava, “Olha, tem droga ali, vamos
apreender”, entendeu? Ou então uma denúncia, uma ligação no disque-denúncia,
ou alguma coisa tipo assim. E quando eu cheguei lá, percebi que metade do serviço
que se produz é justamente pela forma de viver aquela realidade. Eu acho que esse
é o grande segredo. O policial conhece as regiões produtivas, o que se produz, onde
se produz mandioca, onde se produz banana... Assim, ele conhece todo o cotidiano
da fronteira, começa a se relacionar também com as pessoas que estão na fronteira, e
então toda abordagem é uma conversa, um diálogo, é uma verificação mesmo, com
troca de informações. Quanto mais antigo no Gefron, mais o policial tem capacidade
de identificar esses pontos mais críticos e acaba apreendendo mais drogas.
Então, quando se acha que o policial vai se aposentar ali, ele começa uma ação
desenfreada. Ele lida assim, parece que tudo vai eclodindo, e toda aquela experiência
que ele teve torna tudo muito simples. É só a gente pensar assim: o traficante vai para
a fronteira, pode até ter vivido na fronteira, mas para se fazer uma rota, vai procurar
uma que saia mais do normal. Então, ao ser abordado pelo Gefron, vai contar uma
história, e essa história vai se chocar muito com a realidade. Respondendo à pergunta
da senhora, o nosso policial conhece a realidade nos mínimos detalhes, ele se relaciona
com a sociedade. Então, não adianta o cara falar que ele está voltando de uma
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fazenda, que ele foi ver um emprego, ou que ele está indo para fazenda para ver o
emprego, que ele ia trabalhar, e aí ele nem conhece o cara que está do lado dele no
carro. Quem é o proprietário da fazenda lá? Quem são os vizinhos? Como é o tal
lugar que vocês passaram? Vocês estão na estrada há quanto tempo, mesmo? Ou seja,
o policial do Gefron sabe tudo, sabe milimetricamente até quantos quilômetros por
hora se consegue andar na via, se tem uma ponte quebrada...
Yvert Aguero

Para a própria população, a atuação do Gefron ali na região foi positiva. Por quê?
Primeira coisa: passou a valorizar a terra dele. Ele passou a poder investir no trator
e deixar ali na sede da fazenda dele, porque antes ele não podia fazer isso.
Maria Nunes

E a ter liberdade, porque muitos ali eram reféns do crime.
Yvert Aguero

Justamente. Então, quem é morador dali só ganhou com a atuação da polícia de
fronteira, porque a nossa fronteira, diferente desta aqui, é muito pouco povoada.
São muitas fazendas, muitos assentamentos, muitas áreas ecológicas.
Maria Nunes

São quatro municípios só na linha de fronteira com a Bolívia.
Yvert Aguero

Então, a nossa presença lá foi fundamental para o desenvolvimento da região.
Maria Nunes

Dentro dessa experiência, eu gostaria que vocês relatassem por que estão aqui na
fronteira. Você teve a experiência no Rio de Janeiro, gostaria que você fizesse uma
explanação dessa experiência, de ver o que a droga faz lá na ponta, que é para
onde ela caminha.
Bolívar Pêgo

Vocês chegaram a participar da Força Nacional?
Yvert Aguero

Eu participei. Se for convocado novamente, eu tenho treinamento. Para mim,
profissionalmente, foi enriquecedor. Como eu estava falando, a gente tem a
oportunidade de, até hoje, acompanhar a droga em sua origem, ver o que ela causa
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ali, quais são os tipos de problemas que ela traz para a região. E tive o privilégio
de, por um ano e meio, presenciar a droga no seu destino. Então, em 2007, eu
trabalhei no Complexo do Alemão, nós participamos da tomada do Complexo.
Foi a primeira conquista que as forças de segurança pública conseguiram, esse
cerco, essa tomada do território.
Dessa segunda, nós não participamos, foram mais as Forças Armadas que
atuaram. A atuação no Complexo do Alemão abriu minha visão da América Latina.
Porque se você analisar, um quilo de cocaína vale US$ 2,8 mil aqui na região de
fronteira; lá vale de US$ 45 mil a US$ 50 mil. Então, a gente vê e passa a entender
o porquê de tanta violência por zona, por território de venda, por tudo; o porquê
do poderio bélico dos traficantes. Um quilo tem o valor muito alto.
Bolívar Pêgo

No dia a dia, se vocês identificam algum suspeito e ele entra em uma fazenda,
vocês podem entrar nessa propriedade, ou existe algum tipo de problema por ela
ser privada?
Willyam Becker

Naturalmente. Entramos sem problemas.
Bolívar Pêgo

Mesmo que eles cheguem e ocupem a sede, vocês podem entrar?
Yvert Aguero

Sim, porque o nosso comando, desde o começo, sempre teve reuniões de aproximação
com os proprietários de terra, sindicatos rurais, prefeitos. Na fronteira de Cáceres,
temos uma aproximação menor com o prefeito de San Matías (Bolívia). Então, já
deixamos bem clara a nossa forma de atuação, e 99% dos cidadãos de bem se sentem
seguros quando veem uma viatura do Gefron se aproximar de sua propriedade.
Willyam Becker

Assim, pode transparecer até um pouco enérgica a abordagem....
Yvert Aguero

Inclusive, há fazendeiros que constroem alojamento e falam: “Olha, esse aqui é
para vocês. Vocês podem ficar, almoçar aqui no meu rancho”.
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Willyam Becker

Como é prática institucionalizada do DOF, ele se instala, tem instalações em diversas
propriedades rurais. Instala-se oficialmente. Nós não conseguimos estabelecer isso
ainda como uma política institucional, até porque é um pouco diferente a ação
na fronteira, e aqui as propriedades são maiores, em condições melhores, como as
estradas daqui, também.
Yvert Aguero

Em resposta à pergunta sobre por que nós fomos para o Gefron: ao longo desses
anos, a gente percebeu que alguns motivos levam um policial militar do estado
do Mato Grosso a se interessar em trabalhar na fronteira, principalmente por ter
a família morando no interior; a escala de serviços; e a identificação com a forma
de atuação do Gefron.
Willyam Becker

É a identidade com a fama do trabalho, e essa fama é transparente, é clara na
sociedade, pois entende que o Gefron não é a PM; é outra instituição, é diferente.
Yvert Aguero

Eles se identificam com o trabalho de fronteira. Eu mesmo era novo, tinha 22 anos
quando fiquei sabendo que iam criar um grupo especial de fronteira e me interessei
por conta da juventude, da aventura de trabalhar na fronteira. Então, me identifiquei
com a forma de serviço e lá estou até hoje. Já tive oportunidade de trabalhar na
Força Nacional, operando no Rio de Janeiro durante um ano e meio, e também
de fazer segurança de desembargadores e juízes, mas sempre gostei de trabalhar
na atuação na fronteira.
Sérgio de Souza

Vocês acham que tem muita gente assim na PM, com essa identidade com a
fronteira, principalmente os mais novos da corporação?
Yvert Aguero

O Bope e o Gefron atraem, sim. São duas tropas de elite. Entretanto, há outras
voltadas para diferentes funções, como o Ciopaer, que atrai o pessoal que gosta de
aviação; e a Rotam, que trabalha na ronda urbana. Do ponto de vista de defesa e
segurança, a grande extensão do limite seco do arco Central tem uma característica:
traz maior vulnerabilidade. Quais são as ações convergentes de órgãos de gestão
pública dos estados fronteiriços, com vistas a aplicar melhor uma estratégia de
defesa e segurança? Essa resposta seria a criação de um policiamento especializado
de fronteira em todos os estados fronteiriços.
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Willyam Becker

E nos moldes de uma experiência mista. Não é o Gefron que é a receita ideal,
como o professor Tito de Oliveira disse aqui nesta oficina, uma vez que ele viveu
a experiência e o laboratório foi o dele. Pode-se basear no dele, mas pode-se fazer
em cada estado, considerando as especificidades, que são muito grandes. Rondônia,
por exemplo, já faz parte da Amazônia. Então, tem que se estudar melhor a forma,
qual o investimento. Tem que se estudar bastante, mas as experiências já existem.
Assim, eu digo que conheço o DOF, o Gesfron, o Batalhão de Fronteira do Paraná,
onde tive contato com o comandante, e ele foi bastante cooperativo.
A gente faz intercâmbio de uniformes, pois estamos tentando padronizá-los.
Em 2015, foi uma pesquisa bastante extensa (confecção, estudo de materiais etc.),
inclusive oportunizada pelo comandante. O resultado do trabalho foi inédito e
até a PM está se beneficiando agora. Eu faço parte de uma comissão que analisa a
implementação do uniforme adequado ao policial, como o nosso de hoje. Aquele
que os senhores viram é de representação, é um uniforme um pouco mais pesado; o
de combate é um pouco mais leve, diferente, que hoje se aplica nas Forças Armadas
americanas, forças de primeiro mundo.
O outro ponto: por que o Gefron? Eu tive contato pela primeira vez na
Academia, era aluno e fui fazer um estágio no Gefron, que envolve muito, tem
essa mística de ser uma unidade especial em uma área diferenciada. Ao sair da
Academia, trabalhei no interior como um todo, por mais de dez unidades, e conheci
bem a realidade do trabalho da PM. Inicialmente, sofri um pouco na instituição,
porque o tenente é o aspirante, é colocado à prova. Então, realmente trabalhei
nesse período com o que me foi apresentado. Em determinado momento, tive
contato com alguns oficiais que estavam no Gefron e gostei. Mas eu também não
tinha certeza nem esperança de que iria para lá, e aí houve uma troca de comando
momentâneo e apareceu uma oportunidade, e estou lá desde então.
O que eu busquei no Gefron foi poder contribuir, porque a gente ouvia falar
muito bem do grupo. Assim, cheguei lá e realmente me deparei com uma realidade
diferente, policiais comprometidos, policiais autodisciplinados. A disciplina melhor
é esta, a que se faz sozinho, sem precisar alguém mandar. Isso gera na gente uma
responsabilidade muito grande, porque não tem como eu comandar um grupo de
policiais e fazer menos do que eles estão fazendo. Cada um faz a sua parte. Exige-se
sempre fazer mais e melhor.
Bolívar Pêgo

Para finalizar esta nossa entrevista, quero agradecer muito a vocês por terem
vindo ao nosso evento, por esta importante conversa, e espero que a nossa oficina
tenha contribuído para o trabalho vocês também. Para nós, a presença de vocês
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contribuiu muito. A gente já tinha conversado um pouco e esta conversa nossa
deixou mais clara a responsabilidade que vocês têm, o grau de importância do
trabalho e espero que surjam outros Gefrons, de norte a sul, a fronteira brasileira
precisa. Muito obrigado.
Willyam Becker

Vai ao encontro daquela ideia que a gente discute, também, das novas frentes de
segurança pública, da polícia em geral. É um exemplo de que dá certo quando
são criados os departamentos certos e se dá autonomia a eles. Esse exemplo de
autonomia é o que o Exército tem. Se vocês estudarem um pouco o Exército, verão
que cada unidade é autônoma, tem ordenança de despesa própria, o comandante
coloca o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e responde por isso.
As instituições policiais perderam, ao longo dos anos, a gestão financeira,
por conta de inúmeros problemas culturais. A centralização ocorreu por falta de
conhecimento e por conta da nova regulamentação, da responsabilidade fiscal, por
conta de outros dispositivos, do empenhamento, e tudo acabou se centralizando um
pouco, porque era difícil conseguir fazer com que as instituições amadurecessem
a ponto de administrar. Atualmente, eu já vejo que as instituições têm mais
maturidade para começar a ter autonomia e responsabilidade, e esse é um ponto
em que o Gefron se destaca. A gente tem projetos inclusive de parcerias com a
iniciativa privada, e esse é um dos projetos que eu penso em trabalhar dentro do
grupo, dentro da polícia ou em qualquer lugar em que eu estiver, porque é uma
forma de captar recursos. O Estado está muito aquém quanto aos recursos, e a gente
compete por recursos em todos os setores. Nós que agradecemos a oportunidade.
4a entrevista:

• Kleber Haddad Lane – Coronel da PM/DOF do Mato Grosso do Sul.7
Ipea

Qual a percepção do DOF acerca da faixa de fronteira? Quais são as dificuldades
e oportunidades observadas na fronteira?
Kleber Haddad Lane

O aumento dos crimes de contrabando e descaminho, necessitando de mais logística
e um aparato tão alto e significativo quanto o do tráfico de entorpecentes.

7. Entrevista realizada por e-mail. Foi enviado um questionário, e a resposta ocorreu no dia 28 de junho de 2017
(15h34), também por e-mail, via Assessoria de Comunicação Social (Assecom)/DOF, com o título Resposta DOF MS
ao questionário Ipea.
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Ipea

Quais seriam os principais desafios da faixa de fronteira do arco Central e como
os governos, empresas privadas e entidades civis têm atuado diante desses desafios?
Kleber Haddad Lane

O governo tem investido e atendido às demandas necessárias para o bom desempenho
do departamento, haja vista os números pontuais das apreensões ocorridas nestes
últimos períodos. As empresas privadas e entidades civis também reconhecem
o trabalho exercido pelo DOF e, dessa maneira, cooperam e nos auxiliam em
todos os aspectos.
Ipea

Dadas as diferenças das regiões de fronteira, quais políticas ou novas ações criadas
para outras regiões o DOF sugere que sejam implementadas para a solução dos
desafios no recorte fronteiriço do arco Central?
Kleber Haddad Lane

A integração dos sistemas criminais agilizaria, e muito, a operacionalização do
policiamento de fiscalização. A rapidez na informação permite aos policiais no
trecho cruzarem dados e impedirem que novos ilícitos aconteçam. O investimento
em infraestrutura é um fator fundamental para resultados concretos.
Ipea

Do ponto de vista da defesa e segurança, a grande extensão de limite seco da fronteira
do arco Central é uma característica que traz maior vulnerabilidade. Quais são as
ações convergentes entre órgãos de gestão pública dos estados fronteiriços com
vistas a aplicar a melhor estratégia de defesa e segurança na região fronteiriça?
Kleber Haddad Lane

Ações conjuntas operacionais de bloqueio e fiscalização; compartilhamento
de informações das forças que atuam na região de fronteira; investimentos e
tecnologias para suporte aos profissionais da segurança pública; agilidade nos
processos judiciais para os crimes de maior potencial ofensivo; e um programa de
integração entre nações fronteiriças. Essas são algumas das políticas públicas efetivas
no combate e enfrentamento aos ilícitos na faixa de fronteira.
Ipea

Qual o grande problema transfronteiriço do arco Central? Que ações eficazes vêm
sendo praticadas e quais ações emergenciais e de longo prazo poderiam ser sugeridas?
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Kleber Haddad Lane

Um dos grandes desafios do Mato Grosso do Sul é a extensão da fronteira com outros
países. As ações estratégicas de policiamento itinerante na faixa de fronteira, bloqueios
policiais para fiscalização, ação efetiva da inteligência local e órgãos superiores garantem
resultados desarticuladores ao crime organizado. Um programa nacional e permanente
de atuação das Forças Armadas e de segurança pública, de forma integrada na faixa de
fronteira, a longo prazo, impactaria no imaginário popular, trazendo uma sensação
maior de segurança, além de inibir tentativas criminosas na fronteira.
Ipea

Como os diferentes órgãos públicos e a sociedade civil têm se posicionado, no que
tange à proteção ambiental, a fim de evitar conflitos, principalmente em virtude
da sobreposição de interesses econômico, social (terras indígenas, assentamentos
de reforma agrária, quilombolas) e ambiental (unidades de conservação)?
Kleber Haddad Lane

No que tange à segurança pública, o DOF tem atuado, decisivamente, para garantir
segurança e desmotivar ações delituosas na faixa de fronteira.
Ipea

A largura de 150 km é adequada para o recorte do arco Central? Favor justificar.
Kleber Haddad Lane

Depende da realidade local. Havendo ações integradas de segurança e inteligência por
parte da União, estados e municípios, a extensão limita-se a um consenso geográfico
para planejamento e delimitação de jurisdição. Operacionalmente falando, a delimitação
territorial é irrelevante. É mais uma questão administrativa do que determinante para
uma possível solução ou avanço na diminuição dos ilícitos na fronteira.
Ipea

O fato de a fronteira estar longe de Brasília, que pontos positivos e negativos trazem
para a atuação do DOF? Favor fazer sugestões.
Kleber Haddad Lane

O DOF caracteriza-se como uma modalidade especializada de policiamento
fronteiriço, sendo reconhecido no Brasil pelos resultados obtidos. A implementação
de uma política pública nacional, aos moldes das ações desenvolvidas pelo DOF,
certamente fortaleceria o enfrentamento e o combate ao crime organizado no
centro e litoral do Brasil, destino dos entorpecentes produzidos nos países vizinhos.
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Ipea

Quais ações do DOF são integradas com as ações das instituições estaduais e
federais? Favor citar os pontos com problemas e os que estão funcionando bem.
Kleber Haddad Lane

Instruções operacionais são desenvolvidas com militares do Exército Brasileiro e
agentes da segurança pública. A interação com as polícias de outros estados da
Federação é uma realidade de sucesso vivenciada pelo DOF. Inúmeras ações exitosas
se sucederam pela rápida tomada de decisão e fornecimento de informações oficiais.
Ipea

Como as instituições de segurança e defesa articulam as informações e ações para
melhorar o patrulhamento e controle da fronteira?
Kleber Haddad Lane

Por meio de seminários entre gestores e publicização de relatórios oficiais das ações de
policiamento e fiscalização realizados. Também pelo aprimoramento do material humano
e de inteligência, mediante capacitações técnicas e tecnológicas para a atividade-fim.
Ipea

Em sua opinião, na fronteira do Mato Grosso do Sul há efetivo de segurança
suficiente distribuído na zona de fronteira?
Kleber Haddad Lane

Não. Há um planejamento das forças de segurança e de defesa para o enfrentamento
aos ilícitos transfronteiriços. A estatística das apreensões tem sido, constantemente,
noticiada na mídia nacional. O número ideal para fiscalização demanda estudos dos
governos e previsão orçamentária para um possível aumento de agentes públicos
destinado ao policiamento fronteiriço.
Ipea

Qual o perfil mais comum de pessoas que empreendem nos crimes transfronteiriços?
Kleber Haddad Lane

Geralmente brasileiros, do sexo masculino, na faixa etária dos 17 aos 27 anos.
A condição econômica não seria um definidor, mas, estatisticamente falando, deve
ser levada em consideração.
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Ipea

O batalhão tem utilizado dados e informações de equipamentos de vigilância de
fronteira como o Sisfron?
Kleber Haddad Lane

Não. A disponibilidade desse equipamento de vigilância é uma necessidade
operacional. Câmeras de monitoramento, rádios comunicadores para as equipes
de serviço e drones são alguns exemplos de auxílio tecnológico, fundamentais para
o enfrentamento de ilícitos na fronteira.
Ipea

As forças de segurança do Mato Grosso do Sul mantêm cooperação com as forças
de segurança dos países vizinhos? Em que situação essa cooperação é efetivada?
Kleber Haddad Lane

Cooperação institucional e regulamentada por decretos, portarias ou normas gerais
de ação, não. O que se pratica são ações de inteligência entre os países dentro de
uma interação amigável e de pronto atendimento.
2 VISITA TÉCNICA AO MOINHO CULTURAL SUL-AMERICANO8

Anfitriã: Mônica Macedo – coordenadora de projetos do Moinho Cultural.
Participantes: Bolívar Pêgo (coordenador do projeto Fronteiras do Brasil),
Caroline Krüger, Maria Nunes, Paula Moreira e Rosa Moura (Ipea); Sérgio de
Souza (Sudeco/MDR); e Major Willyam Becker Demartini e Sargento Yvert Kury
Aguero (Gefron/Mato Grosso).
Localização: rua Comendador Domingos Sahib, 300, Porto Geral,
Corumbá/Mato Grosso do Sul (telefone: +55 (67) 3231-8436), manhã de
27 de junho de 2017.

8. O conteúdo tem como referência informações obtidas durante a visita, complementadas com dados encontrados
no site do instituto (disponível em: <http://www.moinhocultural.org.br/index.php>), estes assinalados nesta seção em
trechos blocados ou entre aspas.
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FIGURA 4

Corumbá: visita ao Instituto Moinho Cultural Sul-Americano

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Entre as atividades de campo, a equipe visitou o Instituto Moinho Cultural
Sul-Americano (IMC), “uma instituição não governamental, sem fins lucrativos,
que tem como missão a diminuição da vulnerabilidade de crianças e adolescentes em
região de fronteira por meio do acesso a bens culturais e conhecimento tecnológico”.
A equipe foi conduzida na visita por Mônica Macedo, coordenadora de projetos.
Ela informou que a instituição atende a cerca de 280 crianças e adolescentes dos
municípios de Corumbá e Ladário (Mato Grosso do Sul); e das cidades bolivianas
de Puerto Suárez e Puerto Quijarro, ministrando aulas diárias de música, dança
e tecnologia, além de apoio escolar, idiomas,9 educação ambiental e patrimonial,
sempre no contraturno do horário escolar regular, em um ciclo com oito anos de
trabalho. A comunidade e os familiares dos alunos participam de cursos de geração
de renda e economia criativa, promovidos pela instituição.
O Moinho Cultural foi criado em 2004, como um projeto do Instituto
Homem Pantaneiro (IHP), tornando-se independente deste em 2012. O IHP é
9. Por haver grandes assimetrias entre os países, os professores Marco Aurélio de Oliveira e Beatriz Silva (UFMS)
destacam que, para os bolivianos, é maior a obrigação de aprenderem o português do que para os brasileiros de
aprenderem o espanhol.

Livro_FronteirasdoBrasil_Vol 4_COMPLETO_OK.indb 297

27/12/2019 10:41:07

298 |

Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Central

uma organização privada, sem fins lucrativos, criada em 2002, pela preservação
do Pantanal e pelo fortalecimento da identidade do homem pantaneiro. Desde a
sua criação, predominou a proposta de criar uma escola de artes gratuita, além de
idealizar a promoção do intercâmbio cultural com o país vizinho, a Bolívia. Durante
o processo de revitalização da área portuária de Corumbá, foram aproveitadas as
antigas instalações do Moinho Mato-Grossense, situado próximo ao Casario do
Porto Geral de Corumbá, reformado para a implantação do instituto.
Acreditando no benefício que o projeto traria para a região, a empresa
J. Macêdo, antiga proprietária do moinho, cedeu o prédio por vinte anos, e a
empresa Vale investiu recursos para sua reforma, e continua sendo a principal
parceira do projeto. O prédio possui um auditório com capacidade para cem
pessoas, refeitório, biblioteca, videoteca, salas de dança, de música e ainda amplo
espaço ao ar livre. O projeto iniciou suas atividades atendendo inicialmente a
180 crianças em risco social.
Em 2015, com onze anos de atividades ininterruptas, o moinho inspirou as
cidades de Ladário (Mato Grosso do Sul) e Puerto Suárez (Bolívia) a criar projetos
semelhantes. Vários participantes das atividades foram absorvidos como instrutores
nas áreas fins da própria instituição, além de outros, inseridos em cursos superiores
e influenciados pela formação cidadã adquirida no moinho.
O instituto tem como missão a “diminuição da vulnerabilidade de crianças
e adolescentes em região de fronteira por meio do acesso a bens culturais e
conhecimento tecnológico”; como visão “ser reconhecida pela excelência das
metodologias de promoção de desenvolvimento de crianças e adolescentes em região
de fronteira”, e como ideal “proporcionar uma democracia de intérpretes-criadores,
oferecer excelência profissional aos seus participantes e ajudar na transformação
social da região no ideal de elevação do Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH)”. Por intermédio da formação artística e cultural, os jovens atendidos,
“além de conquistarem sua própria autonomia, promovem uma cadeia de efeitos
de emancipação em seus círculos sociais, tendo como base a estrutura da família
e seu fortalecimento”.
Atua, fundamentalmente, na ação pedagógica, na atividade social e na atividade
Moinho in Concert. Na ação pedagógica, as atividades estão distribuídas por turmas
com diferentes níveis técnicos, cada uma tendo uma grade de vinte horas semanais,
equivalente à grade escolar regular (figura 5).
As crianças e adolescentes permanecem na instituição por um período mínimo de
oito anos, sendo que nos dois primeiros anos (básicos I e II) participam das atividades
tanto de tecnologia quanto de música e de dança [figura 5]. A partir do segundo ano,
fazem opção por uma das três áreas (dança-música-tecnologia) e seguem nos níveis
de aprendizagem: básico III – intermediários I, II e II e avançados I e II.
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FIGURA 5

Corumbá: atividades no Moinho Cultural Sul-Americano

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Na ação social, o instituto desenvolve atividades
com familiares dos participantes de caráter permanente e continuado, com a finalidade
de fortalecer a sua função protetiva, preventiva e proativa, prevenindo a ruptura de seus
vínculos e utilizando os recursos disponíveis na rede socioassistencial, na expectativa
de promoção, conhecimento aos direitos constituídos, inserção familiar e social.

O espetáculo Moinho in Concert
consolida uma iniciativa que, de forma progressiva, tornou-se uma das realizações de
maior visibilidade do instituto. Além de reunir todas as áreas de expressão trabalhadas
na instituição, o projeto mobiliza técnicos locais e de outras regiões do país, conta
com a participação de artistas brasileiros e convidados e aproxima o grande público de
uma arte de qualidade, em que os principais protagonistas são crianças e adolescentes,
nos papéis de bailarinos, instrumentistas orquestrais, solistas e coralistas, moradores
de Corumbá e Ladário (Mato Grosso do Sul) e de Puerto Suárez e Puerto Quijarro
(Bolívia). Todos os anos os espetáculos são temáticos e desde 2008 são exibidos no
fim de ano pela principal emissora de televisão do estado do Mato Grosso do Sul, e
40 mil pessoas já foram impactadas na região.

Em 2017, o IMC contou com recursos da lei de incentivo à cultura e
patrocínios e parcerias da Vale, Criança Esperança e da Empresa Energética de
Mato Grosso do Sul (Enersul). O projeto tem apoio do Ministério da Cultura,
das prefeituras de Corumbá, Ladário e Puerto Suárez, do IHP, além do Instituto
Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), UFMS, Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), TV Morena, além de inúmeras
empresas locais, nacionais e organizações internacionais.
Esse é, sem dúvida, um modelo de sucesso que pode e deve ser ampliado
para vários outros pontos da fronteira oeste brasileira. Não se pode negar que
a história e a tradição da cidade de Corumbá contribuem muito para que esse
projeto exista e funcione – a começar pelas instalações do instituto, passando
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pela percepção dos professores e funcionários quanto à importância do trabalho
desenvolvido e a receptividade da comunidade da zona de fronteira quanto à
qualidade do serviço prestado.
3 LEITURA DO ESPAÇO DO ARRANJO TRANSFRONTEIRIÇO CORUMBÁ-LADÁRIO
(BRASIL) E PUERTO QUIJARRO-PUERTO SUÁREZ (BOLÍVIA)

Participantes: Bolívar Pêgo (coordenador do projeto Fronteiras do Brasil), Caroline
Krüger, Maria Nunes, Rosa Moura e Paula Moreira (Ipea); Manoel Rodrigues
(vereador por Corumbá); Sérgio de Souza (Sudeco/MDR); e Major Willyam Becker
Demartini e Sargento Yvert Kury Aguero (Gefron/Mato Grosso).
Data: 27 de junho de 2017.
Municípios visitados: Corumbá e Ladário (Mato Grosso do Sul); e Puerto
Quijarro e Puerto Suárez (Bolívia).
A oficina de trabalho da pesquisa Fronteiras do Brasil, em Corumbá,
arco Central, realizou, entre suas atividades, uma leitura do espaço do arranjo
transfronteiriço Corumbá-Ladário (Mato Grosso do Sul) e Puerto Quijarro-Puerto
Suárez, na fronteira Brasil-Bolívia. A leitura do espaço é uma técnica de observação
da dinâmica local, com registros de imagens e entrevistas espontâneas feitas com
moradores, comerciantes, prestadores de serviços, turistas e outros transeuntes.
Associada a dados secundários e a entrevistas a agentes convidados, permite certificar,
atualizar e qualificar informações colhidas na literatura disponível.
Os municípios do arranjo tinham uma população total de 174.928 habitantes,
em 2017 (quadro 1), sendo Corumbá com 109.899 habitantes. 10 É o quarto
município em população e o maior em área do Mato Grosso do Sul. Na década
de 2000, apresentou crescimento de 0,81% ao ano (a.a.), e nos sete anos desta
década (2010-2017), 0,83% a.a. Os demais municípios do arranjo são menores
em população, mas todos apresentam taxas próximas a 2% a.a. Ladário possuía
22.590 habitantes, e suas taxas de crescimento são, respectivamente, 2,04% a.a.
e 2,51% a.a. Puerto Quijarro, em 2017, tinha 19.243 habitantes11 e Puerto
Suárez 23.196, e vêm crescendo entre 2012-2017 a taxas, respectivamente, de
1,91% a.a. e 2,21% a.a. Em todos os casos, são municípios distantes das capitais
de seus estados/departamentos: Corumbá e Ladário a 426 km de Campo Grande
pela BR-262; e Puerto Quijarro a 652 km e Puerto Suárez a 641 km de Santa
Cruz de la Sierra pela Ruta 4. Ambas as ligações estão totalmente asfaltadas.

10. Segundo as estimativas da população residente nos municípios brasileiros, com data de referência em 1o de julho
de 2017, do IBGE.
11. Informações do INE, Revisión 2014. Proyecciones de población, según departamento y municipio, 2012-2020.
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QUADRO 1

Informações básicas sobre os municípios do arranjo transfronteiriço Brasil-Bolívia
Variáveis

Corumbá

Ladário

Puerto Quijarro

Brasil

Puerto Suárez
Bolívia

426 km de
Campo Grande
(BR-262)

426 km de
Campo Grande
(BR-262)

652 km de Santa
Cruz de la Sierra
(Ruta 4)

641 km de Santa
Cruz de la Sierra
(Ruta 4)

109.899

22.590

19.243

23.196

90,12

94,75

nd

nd

0,83
(2010-2017)

2,51
(2010-2017)

1,91
(2012-2017)

2,21
(2012-2017)

0,052

0,004

nd

nd

25.923,22

10.369,66

nd

nd

Ocupados (2010)
(% não agrícola/total ocupados)

86,4

87,2

nd

nd

Índice de Vulnerabilidade Social
(IVS) (2010)

0,328 (média)

0,359 (média)

nd

nd

Pendular (% ao
estrangeiro/total pendular)

21,3

0,7

nd

nd

Origem principal imigrantes

Bolívia

Paraguai

nd

nd

Destino principal emigrantes

Bolívia

Bolívia

nd

nd

Distância da capital da
Unidade Federativa (UF)
População (2017)
Grau de urbanização (%)
Taxa de crescimento da
população (% a.a.)
PIB (2013)
(% total do país)
PIB per capita (2013) (R$)

Classe Região de
Influência das Cidades
(Regic)/outras informações
Atividades atrativas (comutação)

Centro de zona A

Centro local

nd

Capital da província
Germán Busch,
departamento de
Santa Cruz

Serviços

Serviços

Comércio

Comércio

Fonte: IBGE; Instituto Nacional de Estadística da Bolívia (INE-BO); Ipea.
Elaboração: Equipe Fronteiras Ipea.
Obs.: nd = não disponível.

Ladário encontra-se conurbado a Corumbá, formando uma mancha de ocupação
indiscutivelmente contínua. Também conurbado a essa mancha situa-se Puerto
Quijarro, imediatamente contíguo à linha fronteiriça. A 11 km desse município,
encontra-se a sede urbana de Puerto Suárez, cuja distância não evita a elevada
comutação entre eles, além de já se evidenciar a localização de atividades e serviços
à margem da rodovia que faz sua conexão. Com essas evidências, confirma-se a
condição de arranjo transfronteiriço à configuração composta por esse conjunto
de municípios (mapa 1).
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MAPA 1

Arranjo transfronteiriço Corumbá-Ladário (Brasil) e Puerto Quijarro-Puerto Suárez (Bolívia)

Fronteira
Rodovia
Ferrovia
Aeroporto Internacional de
Corumbá/Puerto Suárez
Estação de trem de Puerto Quijarro

Porto Seco
Receita Federal
Base militar
Captação de água
Polícia Federal
UFMS/local da oficina Ipea-MDR

Consulado boliviano
Anvisa
Porto geral de Corumbá
Consulado brasileiro
ZOFRAMAQ
Porto de Ladário

Sistema de Coordenadas Geográficas,
DATUM WGS-84
1:75.000

Fonte: IBGE, 2016.
Elaboração: Gustavo Ferreira.

Poucas informações estão disponíveis para os municípios bolivianos, o que
torna difícil mensurar o arranjo como um todo. Todavia, vale sublinhar que, dada
a distância das capitais, que por sua vez são as centralidades às quais estão
diretamente relacionados, elas obrigam-se a responder por funções básicas e
especializadas ou de maior qualificação. Esse exercício aproxima o convívio entre
as partes na busca de complementariedades e compartilhamentos de serviços e
atividades urbanas. Embora Corumbá seja classificado como centro de zona A,
responde por uma área de influência extensa. Puerto Suárez cumpre a condição
de capital da província Germán Busch, no departamento de Santa Cruz, o que
também reforça sua centralidade. O conjunto firma-se, assim, como uma referência
regional transfronteiriça, na qual se constata comutação para trabalho, estudo
e consumo, e presença de migrantes dos países fronteiriços, sejam bolivianos e
paraguaios no lado brasileiro, como apontam os dados do IBGE, sejam brasileiros
do lado boliviano, como informam os entrevistados.
Entre as entrevistas espontâneas sobre o referido arranjo, em relação ao
lado brasileiro, foi de fundamental importância a realizada na UFMS/CPAN,
cujos docentes do PPGEF, Aguinaldo Silva e Beatriz Silva, fizeram uma breve
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caracterização da dinâmica local fronteiriça e anteciparam pontos peculiares a serem
visitados em Corumbá. A UFMS também apoiou os deslocamentos da equipe
pelos bairros e pontos de interesse da cidade, por disponibilizar veículo oficial,
conduzido pelo servidor Aluízio Ferreira Brasil, que também contribuiu com
importantes informações durante o percurso. Cruzada a fronteira, a equipe obteve
apoio do consulado do Brasil na Bolívia, que, além da entrevista concedida pela
vice-consulesa Carla Filomena Santos Lopes, ofereceu veículo para os deslocamentos
em solo boliviano, conduzido por Domingos Leite de Siqueira, que também
forneceu importantes informações sobre o espaço visitado nos municípios de Puerto
Quijarro e Puerto Suárez. Todo o percurso contou com a presença do vereador de
Corumbá, Manoel Rodrigues, profundo conhecedor das relações existentes entre
os municípios do arranjo.
3.1 Corumbá e Ladário: o lado brasileiro do arranjo

Corumbá faz fronteira com Bolívia e Paraguai. É uma cidade ampla, com um
desnível entre a parte urbanizada que margeia o rio, mais antiga, conhecida como
Porto Geral, e a parte central, mais nova, situada na elevação calcária. Tito de
Oliveira, professor da UFMS, em Campo Grande, disse que é a primeira cidade
planejada do Brasil. Como as águas do rio Paraguai, que a abraçam, é calma e
silenciosa. Possui um acervo arquitetônico considerável e ainda bastante conservado,
particularmente no Porto Geral, que conta a história de sua ocupação desde 1778.12
No final do século XIX, o porto fluvial de Corumbá era o terceiro maior da
América Latina (comércio, com a Europa, de peles, charques e outras riquezas
da região). A indústria está presente no município desde a década de 1940,
com a exploração das reservas de calcário (indústria do cimento) e de outros
minérios. Com o Pantanal ocupando 60% do território do município, Corumbá
constituiu-se em seu principal portal.
Desde final dos anos 1970, com a exploração do turismo pantaneiro, também
teve início a restauração de construções históricas. Do Porto Geral até a matriz,
passando pela praça da República e também pela praça da Independência, há muitos
edifícios tombados pelo patrimônio histórico. Em meio aos casarões, despontam
construções baixas do século XIX, edifícios modernos de meados do século XX
e alguns prédios que insinuam a verticalização da cidade, que de fato ainda está
por vir (figura 6). Um deles, o edifício Anache (na rua Delamare), onde no térreo
funcionou o cinema de mesmo nome, encontra-se desocupado e visivelmente
deteriorado há mais de cinco anos. Outro edifício, próximo ao Porto Geral, tinha
nos paredões laterais um mural com enormes araras azuis.

12. Mais informações disponíveis em: <https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/ms/corumba/historico>.
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FIGURA 6

Corumbá: vista panorâmica da cidade em 27 de junho de 2017

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

As duas partes da cidade são ligadas por ladeiras e uma escadaria (no momento
da visita, interditada). Para acessar o local onde ocorreu a oficina, a unidade 3
do CPAN da UFMS, a via mais próxima era a ladeira José Bonifácio, que leva
à margem do rio e ao casario histórico. Reformados, mas com manutenção das
fachadas, servem de localização para algumas agências de turismo, lojas de artesanato
regional e lembranças, serviços náuticos etc.
Muitas fachadas ainda se encontravam em recuperação. Um destaque é o
edifício Vasques e Filhos, no final dessa ladeira, com uma enorme águia a vigiar as
águas do rio. Na mesma ladeira encontra-se a Estação Natureza Pantanal, criada
em 2006, em uma iniciativa do grupo Boticário, formando um espaço cultural
permanente de exposição e painéis interativos sobre o ecossistema pantaneiro.
No Porto Geral avista-se a infraestrutura de toma de água potável pelas barcaças,
no ponto em que adentram o canal Tamengo, rumo ao lago Cáceres, na Bolívia.
Essa obra é uma espécie de cartão postal da cidade (figura 7).
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FIGURA 7

Corumbá: edifício Vasques e Filhos, Porto Geral e toma de água (28 de outubro de 2017)

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Nas caminhadas pela cidade, observou-se que a arborização urbana não estava
nas calçadas e, sim, que as árvores se erguiam do leito das ruas (figura 8). No centro, o
comércio se movimentava lento. As faixas de pedestres eram respeitadas pelos veículos.
Mulheres com cestas vendiam chipas (tipicamente paraguaias) nas esquinas; tinham
traços de índias, porém bem mescladas com brasileiros. Nos balcões de salgados,
estavam juntas sopas paraguaias (uma espécie de salgado de forno à base de milho) e
salteñas (suculentas empanadas bolivianas). As lojas de confecções e tecidos das ruas
centrais eram, ainda, de propriedade de familiares de imigrantes turcos e palestinos
(os comerciantes comentavam que os chineses e os coreanos ainda não chegaram), e
as lojas de rede, já presentes na cidade, ainda não são o forte na região.
O Moinho Cultural Sul-Americano, que ocupa as antigas instalações do Moinho
Mato-Grossense, realiza uma obra social de grande relevância, por garantir o direito à
arte a menores carentes. Em suas salas, desenvolvem-se atividades de música, dança e
literatura, para crianças e jovens, em uma bela iniciativa que combate o aliciamento
e evita que muitos venham a se tornar “mulas” no tráfico fronteiriço. Uma das salas
homenageia o cantor e violeiro Almir Sater, que é bem referenciado na cidade.
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FIGURA 8

Ruas de Corumbá em 27 de junho de 2017

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Em frente ao moinho, no antigo atracadouro de gado da Praia Vermelha
(figura 9), uma senhora que oferecia pacus em um dos balcões do ponto de venda
de pescados contava que há pouco um bugio tinha atravessado o rio, cruzado a rua e
estava assustado nos telhados do moinho. Disse que têm vindo muitos bichos (outro
dia havia sido uma jaguatirica), fugindo das queimadas. Lamentou que os peixes
estão escassos por conta da dequada do rio (fenômeno natural de decomposição
da matéria orgânica após a seca, deteriorando a qualidade das águas), a cada ano
mais demorada, por conta das extensões queimadas.
FIGURA 9

Corumbá: barracas na Praia Vermelha e vendedora de peixes (27 de outubro de 2017)

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.
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Ao sair do moinho, em direção aos altos da cidade, até a feira dos bolivianos
(figura 10), a equipe passou pela antiga cervejaria, no bairro onde está a colônia
de pescadores – mais uma instalação que seguramente poderia abrigar atividade
cultural ou de formação profissional à juventude corumbaense. A feira dos bolivianos
vende tanto hortifrúti, quinua e outros produtos cultivados na Bolívia, quanto
alguns produtos chineses de vestuário e eletroeletrônicos. Pelas vestes, notou-se que
os feirantes são de origem indígena do altiplano, ou collas, como chamados por
aqui, e diferentes dos povos da região “baixa” da Bolívia, os campas, mais parecidos
com os guaranis. Na feira, alguns vendiam chipas, mas a maior barraca de comes
e bebes fazia salteñas na hora.
FIGURA 10

Corumbá: feira dos bolivianos (27 de junho de 2017)

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

O percurso continuou rumo aos estúdios da TV Morena, subindo até
avizinhar-se do Cristo Rei, no bairro Popular Velha, que oferece uma vista ampla
da cidade e do rio (figura 11). Bolívar daria uma entrevista ao vivo para divulgar os
trabalhos da oficina na primeira edição do Mato Grosso do Sul Televisão (MSTV).
Uma cantoria de pássaros recebeu a equipe na emissora, que tinha um quintal
arborizado e, nas paredes, imagens dos bichos do Pantanal.
FIGURA 11

Corumbá: estúdio da TV Morena (27 de junho de 2017)

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.
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O tema mais comum em conversas com os moradores era a temporada de
festas juninas, que atraem tanto brasileiros quanto bolivianos. Um verdadeiro
encontro de culturas, como afirmam os moradores da cidade. Acabaram de festejar
São João e se preparavam para os festejos de São Pedro. Festas com comidas típicas,
fogos de artifício, apresentações musicais, procissões nas ruas e no rio, com barcos
enfeitados. Ouvimos a cantoria do passar de uma procissão em homenagem a
São Pedro, durante as atividades à tarde na oficina.
Entre muitas histórias da cidade, o hotel Santa Mônica reserva uma em
particular: em 1968, o ex-presidente Jânio Quadros e sua esposa ficaram hospedados
em uma suíte no último andar do edifício, por 120 dias. “Hospedados, escondidos
ou exilados às portas da fronteira”, como disse o funcionário da recepção, para
poder escapar em caso de necessidade.
Dentro do município de Corumbá se localiza, como um enclave, o
município de Ladário, desmembrado deste. Não há descontinuidade entre as
manchas urbanas de Corumbá e de Ladário, que se emendam por uma avenida
bastante movimentada que acompanha a margem do rio Paraguai. A divisa entre
os municípios fica imediatamente depois da planta de uma indústria de cimento,
que tributariamente favorece o primeiro. Como em Corumbá, em Ladário também
se encontram importantes jazidas minerais (ferro, manganês, calcário, areia e
argila), incluindo parte da mina de Urucum. Na principal avenida (14 de março),
os casarões dos séculos passados, muitos com fachadas preservadas, atestam que a
ocupação pioneira também passou por ali (figura 12). Ao final da avenida situa-se
o quartel da Marinha no Mato Grosso do Sul. Um dos cartões postais de Ladário
é o pórtico da Base Naval, construção de 1873, réplica do Arco do Triunfo.
FIGURA 12

Ladário: uma rua do município e a Base Naval (27 de junho de 2017)

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

3.2 Puerto Quijarro e Puerto Suárez: o lado boliviano do arranjo

De Corumbá, na direção oposta a Ladário, está a saída para a fronteira com a Bolívia,
pela BR-262 e a rodovia Ramón Gomez, um percurso completamente urbanizado

Livro_FronteirasdoBrasil_Vol 4_COMPLETO_OK.indb 308

27/12/2019 10:41:10

Trabalho de Campo

| 309

até o final da pista do aeroporto, a poucos quilômetros da aduana brasileira. A área
urbana de Corumbá encontra-se conurbada com a área urbana de Puerto Quijarro
e se mantém conectada a Puerto Suárez, ambos municípios bolivianos.
No dia da visita havia uma operação fronteiriça (operação Ágata),13 com forte
aparato de militares e grande controle na entrada do Brasil (figura 13). Os ônibus
e transportes coletivos urbanos não cruzam a fronteira, mas são muito usados para
transportar estudantes bolivianos que frequentam escolas, assim como usuários
de serviços no lado brasileiro e muitos consumidores brasileiros que buscam o
comércio do lado boliviano. Transportam, também, os migrantes bolivianos que
buscam ocupações nas confecções paulistas e estudantes de medicina brasileiros
que frequentam universidades na Bolívia.
FIGURA 13

Fronteira Brasil-Bolívia (27 de junho de 2017)

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Para o lado boliviano, atravessa-se caminhando e imediatamente se entra
em plena área central e comercial de Puerto Quijarro (figura 14). Na avenida
principal, Luis Salazar de la Veja, as lojas estendem bancas sobre as calçadas
13. Operação conjunta das Forças Armadas brasileiras em coordenação com outros órgãos federais e estaduais na faixa
de fronteira para combater delitos transfronteiriços e ambientais.
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e, para proteger as mercadorias do sol, esticam toldos improvisados sobre o
meio-fio, criando um espaço reduzido de circulação para consumidores entre
pilhas de produtos. A quase totalidade das lojas oferecia produtos chineses,
comercializados por bolivianos. São raras aquelas com produtos oriundos do
país, mas encontramos uma, do altiplano, que vendia ponchos, mantas coloridas,
carteiras e outros artesanatos. Entre as unidades de comércio, algumas, com
minúsculas portas gradeadas, vendem folhas de coca. Hotéis, restaurantes
e lanchonetes se misturam em meio às lojas e servem cardápios ao gosto
do brasileiro. Ostentam, lado a lado, tanto fotos do presidente boliviano quanto
bandeiras de times de futebol brasileiro.
FIGURA 14

Puerto Quijarro: comércio de rua e interior de restaurante (27 de junho de 2017)

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

A mesma avenida, que logo se torna duplicada, estende o comércio por
2 km até a região de Puerto Aguirre (figura 15), onde ficam os grandes shoppings,
inspirados nos outlets, com portões de entrada para os estacionamentos pagos e
lojas, a maioria vendendo produtos chineses. Com a crise brasileira, o movimento
era pequeno. Entre Puerto Quijarro e Puerto Aguirre está a estação ferroviária de
onde parte o Expresso Oriental, para Santa Cruz de la Sierra, o famoso “trem da
morte” dos anos 1970, ou o sonhado “trem do Pantanal”.
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FIGURA 15

Puerto Aguirre: shopping (27 de junho de 2017)

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

De Puerto Quijarro a Puerto Suárez são 11 km pela Ruta 4, rodovia asfaltada
com grande movimento nos dois sentidos. Em suas margens, estão as instalações da
Zona Franca, Comercial, Industrial y Maquiladora Puerto Suárez S.A. (Zoframaq),
e algumas empresas de mineração. Puerto Suárez é uma cidade de ruas largas,
canteiros centrais, comércio popular e serviços essenciais. Pela avenida Bolívar
chega-se às margens do lago Cáceres, onde foi construído um molhe com um
mirante, em um projeto bastante cuidadoso com a paisagem natural (figura16).
Às margens do lago, algumas edificações da Marinha boliviana.
FIGURA 16

Puerto Suárez: orla do lago Cáceres (27 de junho de 2017)

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Do percurso, das conversas, das entrevistas realizadas, retira-se a conclusão
de que os quatro municípios visitados se encontram em completa dinâmica de
interação entre os povos. Grande parte do consumo oscila, de acordo com a variação
das políticas econômicas, entre os lados da fronteira que apresentam melhores
vantagens cambiais, sendo os serviços brasileiros muito procurados por bolivianos,
pela maior e mais qualificada oferta. Embora três deles tenham manchas urbanas
em continuidade, não há um planejamento integrado. Há, contudo, muitos acordos
de cooperação em serviços, como é exemplo o Moinho Cultural, que consolida sua
abrangência sul-americana, voltando-se a crianças e jovens de ambos os lados da
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fronteira. Mesmo assim, há um estigma que precisa ser eliminado. Em conversas
com brasileiros fronteiriços, ouvimos que se evita ir de carro para essa região
boliviana, pois qualquer acidente, por menor que seja, “pode dar origem a um
processo típico de cobrança de propinas até o limite da extorsão”.
Vale ressaltar a importância regional do arranjo, por permitir a conexão por
rodovia pavimentada entre Santa Cruz de la Sierra e Corumbá, e, por conseguinte,
às capitais de ambos os países. Essa conexão faz parte da rota bioceânica que liga o
porto de Santos, em São Paulo, ao porto de Ilo, no Peru. O arranjo ainda é servido
pela hidrovia transnacional dos rios Paraguai e Paraná, abrigando o canal Tamengo,
que conecta o lago Cáceres ao rio Paraguai (figura 17). Importantes portos bolivianos
se localizam nesse canal, resguardando as possibilidades de acesso da Bolívia ao mar.
Corumbá mantém, assim, seu papel histórico como centro logístico. Ao mesmo
tempo, passa a desempenhar o papel de portal ao afluxo de bolivianos que adentram
o território brasileiro na busca de oportunidades de trabalho, entre outros. Esse papel
atribui ao município a responsabilidade do acolhimento temporário, muitas vezes de
pessoas em condições de vulnerabilidade econômica, física e psicológica.
FIGURA 17

Canal Tamengo (22 de agosto de 2008)

Portos fluviais
Cidades

Fonte: Simposio Importancia de las Hidrovías en el Desarrollo de Bolivia, Cochabamba/Asociación Boliviana de Ingeniería en
Recursos Hídricos.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das
condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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CAPÍTULO 12

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O arco Central conta uma história de superação dos limites impostos pela distância
das áreas mais povoadas do país e de construção de alternativas para integração
regional à economia internacional. A construção, no início do século XX (compartida
entre Brasil e Bolívia), da interligação de uma hidrovia que conectou Brasil, Paraguai,
Argentina e Uruguai, e abriu a possibilidade de exportação da produção regional,
é uma amostra de que é possível encontrar alternativas para o desenvolvimento.
Esse foi um período áureo, em que se construíram estradas e ferrovias, em que
as cidades adquiriram vigor e centralidade, como mostram os patrimônios históricos
e arquitetônicos, por exemplo, de Cáceres e Corumbá. Substrato rico em recursos
minerais, a natureza na região é frágil e impõe cuidados. O Pantanal é ao mesmo
tempo uma riqueza em biodiversidade, e cria um ambiente vulnerável a práticas
não sustentáveis. Esses aspectos, além dos elementos que caracterizam a condição da
fronteira, merecem ser tratados em todos os níveis de detalhamento na formulação de
políticas públicas, e só quem vive seu dia a dia tem esse conhecimento a compartilhar.
Por esse motivo, reforça-se a importância da equipe de pesquisa do Ipea
presente na região. Mesmo que pelo tempo de uma semana, foi possível uma
aproximação da realidade, conhecer e ouvir os interlocutores da região, reunir
agentes locais, regionais e nacionais, apresentar ideias para debate, receber
reivindicações, provocar novas reflexões, estimular práticas, constatar in loco que
as fronteiras se repetem e que elas se diferem. Essa riqueza de conhecimento, a
possibilidade de impulsos, a perspectiva de olhar comparativamente, de cruzar
a fronteira e vivenciar especificamente a problemática desse passo – tudo isso
aponta que a escolha metodológica foi correta. A receptividade e o acolhimento
dos participantes confirmam esse acerto. E a expectativa despertada, percebida
em cada palavra, em cada olhar, demonstra quão oportuna foi a presença de
pesquisadores e agentes públicos na região. Isso renova a esperança de que a
fronteira deixe de estar à margem e se torne o centro de uma política pública
que a reconheça como potencial e a assuma em toda a sua diversidade. Portanto,
finda a etapa de trabalho, renova-se o desafio.
Neste último capítulo, foram reunidas ideias que se destacaram ao longo das
atividades da oficina do arco Central, como trabalho de campo e entrevistas, dentro
do amplo espectro de temas, abordagens e participantes nesses ricos momentos de
debates (palestrantes, debatedores, entrevistados, integrantes dos grupos de trabalho).
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Essas ideias foram aqui organizadas em blocos, que consideram dimensões peculiares
a essa porção do arco Central, e também suas prioridades. Tais blocos contemplam:
•

concepções sobre o sentido da fronteira, particularmente de seus
arranjos transfronteiriços;

•

contexto socioeconômico do arco Central – elementos positivos e
negativos quanto a políticas públicas (presentes ou ausentes) específicas
para a região;

•

drama das migrações, que é acentuado nessa porção fronteiriça;

•

críticas objetivas a políticas e/ou agentes públicos em sua incidência/atuação
na fronteira; e

•

recomendações, as mais relevantes e urgentes, extraídas de palestras,
debates, entrevistas e trabalho de campo.

1 CONCEPÇÕES SOBRE O SENTIDO DA FRONTEIRA

•

Reconhecer de forma generalizada que há várias fronteiras – por exemplo,
a fronteira geopolítica e simbólica; que a zona de fronteira é um espaço
de interações, contatos e fluxos sociais, econômicos e culturais, movido
por semelhanças e contrastes. “É nesta última [zona de fronteira] que
habitam as pessoas, com suas vidas reais, que estabelecem vínculos e
relações familiares, profissionais, comerciais e institucionais.”1

•

Para que haja fronteira, a presença do outro é necessária – caso contrário,
trata-se apenas de uma linha, uma divisa; a faixa de fronteira é uma
construção militar dentro da concepção de fronteira como separação,
defesa, não de aproximação ou segurança cidadã;2 a faixa de fronteira é um
território dinâmico, comunicativo, criativo e rebelde, um espaço subjetivo;
é um local de integração entre nações, povos e culturas; também é associada
a burocracia, permeabilidade, utilidade, proteção, mobilidade urbana,
convivência e problema; não é uma unidade homogênea, já que o Brasil
apresenta arranjos transfronteiriços diferenciados; o isolamento geográfico,
econômico e social desse espaço em relação à própria nação e a ausência
de políticas e mecanismos adequados de gestão promovem uma espécie de
“aliança pragmática” ou paradiplomacia entre os municípios fronteiriços.

•

Discordar do que está colocado no mundo hoje, como o “fechamento”,
pois é extremamente perigoso e danoso para o Brasil e para o conjunto
geral da América Latina; reconhecer, sempre, que existe “o lado de

1. Para mais detalhes, ver capítulo 1 – Ruiter de Oliveira.
2. Mais detalhes, ver capítulo 4.
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lá”; e reforçar a proposta de integração, que exigirá um processo de
formalização daquilo que hoje é funcional (quase ilegal).
•

Admitir que os problemas dos municípios situados na linha de fronteira
são diferentes, com níveis de complexidade maiores que os de municípios
situados na faixa ou mesmo fora dela; e que as cidades na faixa de fronteira
não podem ser escolhidas homogeneamente para implementação de
políticas públicas específicas nesse sentido – isso significa admitir também
que a faixa de fronteira pode ser redimensionada.

•

É importante distinguir os níveis de complexidade das aglomerações
transfronteiriças: em uma aproximação conurbada, com mais de 100 mil
habitantes, o nível de complexidade é altíssimo (exemplos de Pedro
Juan Caballero e Ponta Porã); em uma aproximação sem conurbação,
a complexidade é menor (Corumbá, Puerto Quijarro e Puerto Suárez);
Corumbá está iniciando um processo de conurbação; à medida que vai
crescendo, vai aumentando também o nível de complexidade e agregando
outros elementos para políticas públicas (e assim sucessivamente); tal
complexidade se manifesta em políticas públicas como educação, saúde,
assistência social etc.

•

Especificidades das regiões de fronteira: as questões conjunturais têm
mais peso que as questões estruturais, como nos casos de mudança do
valor do câmbio (real/dólar) e de preços relativos (combustível), de
ações do governo etc.; na fronteira, os fluxos mudam imediatamente,
invertem-se; é importante também levar em conta e desmistificar a
visão que se tem da fronteira, em geral – um local em que se praticam
delitos, em vez de ser, na verdade, um lugar de contato, aproximação,
potencialidades, oportunidades.

•

Depois de um período muito rico, ao final do século XX, de
desfronteirização (abertura das fronteiras, integração) no mundo inteiro,
no século XXI isso se reverte e o mundo atualmente passa por um processo
de refronteirização (fechamento cada vez maior, com relação às suas
fronteiras); se não se depreender a condição de fronteira e não houver
uma posição favorável a um processo de integração, a refronteirização – o
processo de fechamento – será reforçada, que é tudo o que as organizações
políticas recentemente parecem querer.

•

Rejeitar a ideia que passa entre prefeitos: “Nós temos que construir muros.
Nós temos que separar. Nós não podemos ficar atendendo o povo do
outro lado”.3 Essa ideia está presa ao conceito de limite; não vislumbra a

3. Mais detalhes, ver capítulo 4.
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fronteira como uma potencialidade, e sim como um problema sério; na
classe política, parlamentares têm um conhecimento restrito ou mesmo
um desconhecimento profundo do que vem a ser a fronteira.
2 CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DO ARCO CENTRAL: A REALIDADE EM
CORUMBÁ E REGIÃO
2.1 Pontos positivos

•

Corumbá é o portão de entrada e saída da principal rota bioceânica, e abriga
parte da mais importante hidrovia transnacional do continente sul-americano;
a condição fronteiriça e central de Corumbá na América do Sul coloca o
município em condição de sediar o debate sobre a fronteira em caráter
permanente, o que poderia ser facilitado, também, com a presença de uma
universidade temática, a exemplo da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (Unila); se, por um lado, o acolhimento de centenas
de crianças bolivianas na rede de ensino representa um alto custo para o
contribuinte, por outro, oferece a oportunidade de um rico intercâmbio
cultural e um mútuo aprendizado.

•

Há uma reserva de ferro e manganês muito grande na região, com
características de qualidade físico-químicas muito raras; o aumento da
produção do minério de ferro levou a um incremento de receitas em
Corumbá e Ladário; também o gás natural importado da Bolívia é uma
das maiores fontes de recursos, por meio do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), em Corumbá; essas fontes possibilitaram
um incremento na oferta e na qualidade de serviços públicos, e até na
própria estrutura municipal para crescentes demandas (novas escolas,
creches, postos de saúde etc.).

•

Uma importante política local foi estabelecer uma aproximação
institucional entre o governo municipal e o governo das cidades da
Bolívia, e também aprofundar o relacionamento entre Corumbá e Ladário;
essa fronteira deve ser considerada com as portas abertas do Brasil para
os bolivianos e da Bolívia para os cidadãos brasileiros.

•

Há uma integração histórica entre Brasil e Bolívia: há oitenta anos, os
dois países construíram a interligação de uma hidrovia que conecta Brasil,
Paraguai, Argentina e Uruguai por meio do canal Tamengo; a região conta
com estrada e ferrovia, que possibilitam alcançar Peru e Chile; e dispunha
de uma das maiores redes ferroviárias do Brasil, de Corumbá a Santos – da
qual não dispõe mais; a operação aérea precisa ser ampliada; e o Aeroporto
Internacional de Puerto Suárez poderia ser usado para transporte de carga.
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2.2 Pontos negativos

•

Todo o cenário econômico (movido por mineração e gás natural) começa
a passar por problemas a ser enfrentados com a crise do consumo
de minério de ferro no mercado internacional, o esgotamento da
infraestrutura de transporte do produto mineral por rodovias (a única
possibilidade de transportar minério de ferro é pela hidrovia) e a renovação
de contrato da Petrobras sobre o gás.4

•

Estendendo a preocupação para a Bolívia, a situação se agrava se não
houver alternativas econômicas, de políticas públicas, de fomento a um
novo modelo de desenvolvimento, criando oportunidades para o potencial
existente, em relação à verticalização da cadeia produtiva do minério de
ferro e de agregação de valor à cadeia produtiva do gás.

•

A região carece de investimentos na melhoria da infraestrutura dos modais
ferroviário, rodoviário e hidroviário; há sérios gargalos quanto ao corredor
bioceânico, algo que ainda pode ser considerado uma perspectiva de
melhora; na energia, o gás natural é crucial para garantir a receita do
ICMS; faz-se necessária uma legislação que fortaleça o comércio de
exportação e importação (exemplo: isenção de impostos para reduzir os
preços dos produtos); por estar no bioma do Pantanal, é preciso trabalhar
com sustentabilidade, e por isso há uma dificuldade imposta pela legislação
ambiental; já foi muito discutido o polo químico siderúrgico, além de
outros grandes projetos para a região, mas nada foi implantado.

•

Problemas no mercado de trabalho, como alto índice de informalidade
no comércio, subemprego em setores como construção civil e conflitos
relacionados aos feirantes, a maioria bolivianos; há mendicância,
particularmente por índios da Bolívia; há também ambulantes, e mercado
informal, com grande número de trabalhadores da Bolívia; a mão de obra
boliviana é mais barata na construção civil.

•

Dificuldades na saúde: os municípios dos arranjos transfronteiriços têm
feito grande esforço para garantir atendimento emergencial a todos os
cidadãos dos dois lados da zona fronteiriça, mas carecem de apoio e de
acordos internacionais que tornem essa relação mais bilateral; também
têm trabalhado para enfrentar o risco de endemias e epidemias (gripes),
doenças tropicais (dengue) e zoonoses (raiva canina e febre aftosa),
mas sofrem limitações na área de vigilância sanitária; há a necessidade
de aumentar o valor do repasse orçamentário da cidade de fronteira,

4. O aumento da produção de gás natural no Brasil reduz a necessidade de importar a mesma quantidade de gás da
Bolívia. Com isso, a cota-parte do ICMS para Corumbá também diminui.
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tanto da saúde e da educação como da segurança pública; cidades de
fronteira com o Paraguai já têm um orçamento federal que abrange
outros municípios fronteiriços; a Bolívia não faz parte do Mercado
Comum do Sul (Mercosul), e por isso o que é firmado em acordos
tratados não tem continuidade.
•

No transporte urbano, enfrenta-se uma difícil relação entre os taxistas
dos municípios dos dois lados da fronteira, cujo conflito pelo mercado
de passageiros é intenso; taxistas brasileiros não entram na Bolívia e os
bolivianos que entram no Brasil se tornam clandestinos; o taxista brasileiro
não pode abastecer lá, onde a gasolina é mais barata; o transporte público
é precário; os ônibus municipais vão até a fronteira, pegam passageiros e
retornam para a cidade; as pessoas buscam morar perto do posto de
fronteira, para facilitar e baratear o deslocamento (pendular); os ônibus
na fronteira liberam o pessoal para Corumbá, onde os passageiros trocam
de condução e seguem para São Paulo.

•

Há problemas fundiários relativos a um assentamento que ocupa os dois lados
da fronteira internacional Brasil-Bolívia, em Corumbá, e de insegurança
jurídica das pessoas que vivem há mais de cinquenta anos nessas terras.

•

A oscilação do câmbio provoca alternância no desempenho dos municípios
da linha de fronteira – quando o câmbio está favorável,5 desenvolve-se de
um lado, quando desfavorável,6 desenvolve-se do outro lado, e sempre
há uma região deprimida; crise do comércio em Puerto Quijarro: das
mais de trinta lojas, hoje só há meia dúzia; o comércio popular cresceu,
como uma feira livre com os migrantes do Altiplano.

•

A segurança pública na fronteira sofre com a precariedade da estrutura
das instituições, a limitação de efetivos e vastas regiões sem condições de
fiscalização (a atuação em cooperação com a Bolívia tem trazido resultados
positivos); há limitações que dificultam questões de urgência, como a ação
dos bombeiros e ambulâncias. Qualquer ajuda não deve ter obstáculos.

•

O garimpo é uma atividade extremamente deletéria, destrutiva,
principalmente do meio ambiente, que traz muitas práticas ilícitas; são
grandes as áreas de vulnerabilidade geoambiental (todo o circuito Pantanal,
envolvendo países vizinhos), com degradação do solo, principalmente
na pecuária.

•

A gestão ambiental é um desafio, pois aumenta em regiões de fronteira a
necessidade da gestão compartilhada das águas, de se trabalhar as cidades

5. Moeda local mais valorizada que a do país vizinho.
6. Moeda do país vizinho mais valorizada que a local.
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de forma que o gerenciamento de resíduos sólidos seja compartilhado;
durante o defeso para o brasileiro, há a pesca por parte do estrangeiro
em um mesmo rio de águas compartilhadas.
•

A droga é generalizadamente um problema; a produção está próxima à
fronteira (cocaína da Bolívia e maconha do Paraguai); o tráfico de armas
também é um grande problema; aqui é rota, mas ainda não tão dominada
pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), por isso a cidade é pacífica;
sobre a vigilância na fronteira, as apreensões são inexpressivas (assim como
no Brasil inteiro); armas passam por contêineres; a maioria das políticas
na fronteira tem foco apenas no tráfico de drogas e armas, mas há ainda
o tráfico de pessoas, órgãos e crianças, pois a região é um corredor, e a
violência contra a mulher, além da prática de abigeato.

•

O Exército não quer fechar a fronteira, nem erigir um muro, mas sim
melhorar sua infraestrutura, seu efetivo e as condições de trabalho; deve
haver fiscalização adequada em todos os pontos de acesso ao nosso interior;
um sem-número de aviões de pequeno porte se desloca à noite – as aeronaves
viajam a uma baixa altitude, com luzes apagadas, entrando em território
brasileiro, oriundas, por exemplo, do Paraguai; há todo um ciclo de crimes
que envolve o roubo de veículos, principalmente nas grandes cidades
brasileiras e em sua região fronteiriça, a ser trocados por cocaína na Bolívia;
para atuação com outras agências, o Exército se depara com deficiência de
pessoal e infraestrutura; o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) de Mato
Grosso atua com bastante efetividade na região de Cáceres, que é um funil
de saída, onde as instituições públicas federais estão mais presentes.

•

O ilegal e o trabalhador informal são outros problemas; o trabalho funcional
em determinadas fronteiras é tão elevado que essa funcionalidade termina
se tornando ilegal; no caso oposto, o excesso de formalidade – assim como
o excesso de funcionalidade – é prejudicial para o processo de integração;
cidadãos são cooptados a trabalhar em atividades ilegais (se tivessem um
emprego, se estivessem inseridos no circuito produtivo, refutariam); redes
geográficas de informalidade, funcionalidade, que na fronteira passam
de um lado para o outro e se tornam muito mais flexíveis e complicadas,
comprometem a segurança cidadã.

•

Falsificações/estelionato: no corredor Paranaguá-Assunção, muitos contêineres
chegam vazios; a vigilância no Brasil não pode abrir os que são do Paraguai
(Acordos de Roboré, de 1958),7 e, sendo assim, só confere o peso (há casos
de substituição dos produtos pelo peso equivalente de areia).

7. Visando à exploração de petróleo, construção de obras ferroviárias e cooperação econômica.
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•

Insegurança: há uma percepção de insegurança ao cruzar a fronteira em
veículo particular; falta clareza nos acordos firmados sobre a forma de
fiscalização de veículos por parte das autoridades locais, propiciando a
cobrança de propina/“pedágios”, com risco de prisão.

•

A estrutura da imigração e das aduanas boliviana e brasileira apresenta
problemas; há muita burocracia na liberação de documentos e carga, e
para desembaraçar documentos para exportação, e não se verifica uma
mesma norma de procedimento entre os países; além disso, é vedado o
acesso de composição ferroviária boliviana ao território brasileiro.

3 O DRAMA DAS MIGRAÇÕES

•

Há uma “diáspora boliviana” para o Brasil, movida por promessas de bons
empregos; no entanto, em muitos casos, tais propostas revelam aliciamento
para trabalho escravo de uma população muito expressiva (que já está na
faixa de 300 mil bolivianos em São Paulo); são milhares os bolivianos
que cruzam essa fronteira para trabalhar na indústria têxtil na capital
paulista, quando poderia ser implantada uma indústria têxtil na região
de fronteira para absorver essa mão de obra.

•

Uma das principais fronteiras de ingresso é justamente a que fica mais
perto de São Paulo, a de mais fácil acessibilidade; uma das rotas passa
por Puerto Maldonado, Iñapari, Assis Brasil, Rio Branco, Porto Velho
e Cuiabá, com destino a São Paulo e Rio de Janeiro; os coiotes cobram
diferenciadamente a entrada por Letícia (Colômbia), Assis Brasil ou
Corumbá – um verdadeiro desafio para os migrantes, que, ao chegarem a
essa fronteira, têm seus pertences tomados pelos mesmos coiotes, e então
se veem sem nada; os migrantes não vêm para o Brasil tirar o emprego
dos brasileiros – vêm, na verdade, fazer aquilo que os brasileiros já não
fazem, e são vítimas do sistema econômico.8

•

Necessidade de orientação: os migrantes têm gastos consideráveis para
chegar aqui, endividam sua família – por isso não desistem e muitas vezes
acabam atravessando a fronteira de forma clandestina; se houvesse alguma
instituição para orientá-los na saída ou até no meio do caminho, evitariam
o endividamento e as outras consequências do deslocamento; no posto
fiscal Esdras, em Corumbá, deveria haver uma instituição orientadora, pois
lá estão os aliciadores e os que buscam “cobaias” (porque o produto grande
passa nas carretas de soja, não com os mochileiros); um espaço unificado

8. Legislação que eleva muito o custo do empregador, com fiscalização de pouca efetividade e mão de obra estrangeira
sem qualificação.
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de assistência social seria bem-vindo, para que os migrantes não precisem
ficar passando de setor em setor, e para organizações não governamentais
(ONGs) que vão à fronteira orientar essas pessoas (se chegarmos antes,
com certeza os aliciadores não os pegam); são poucas as exigências para
entrar em Corumbá, porém, na hora de regressar, as empresas não vendem
passagem sem o carimbo da migração (nesse momento, migrantes são
explorados e intimidados, e por isso é necessário ter ali na fronteira uma
estrutura de orientação); também é importante investir em espaços
de acolhimento aos migrantes que tenham necessidade temporária de
regularização de pendências migratórias.
•

É necessário fortalecer as redes de trabalho e atenção aos migrantes – quando
políticas públicas integradas e instituições de defesa de direitos (o Estado)
estão presentes, a ilegalidade não tem espaço; há casas de migrantes em Rio
Branco (no Acre), em Cuiabá (Mato Grosso) e Corumbá (Mato Grosso
do Sul) – apenas uma parceria com a Casa de Passagem – que atendem
pessoas em situação de rua; a igreja Nossa Senhora da Paz, na estação do
Glicério, em São Paulo, é ponto de encontro desses grupos; lá o desafio é
manter uma oficina de costura, principal demanda de trabalho; atualmente,
os migrantes já não estão apenas no centro de São Paulo, mas saindo para
cidades vizinhas a fim de fugir da exploração de mão de obra.

•

Famílias de portenhos com melhor poder aquisitivo migram para
Corumbá, comprando casas e fixando residência.

•

Brasileiros migram para a Bolívia: muitas vezes são pessoas foragidas
da Justiça brasileira que buscam um emprego informal, e também se
resguardar; são pessoas muito humildes, que resolvem fazer sua vida
na Bolívia – não é fácil, pois há famílias em estado de miséria, e o
consulado tenta repatriá-las; muitos brasileiros não têm documentos,
e uma estatística se faz necessária para visibilizá-los; entre os presos, a
morosidade da Justiça se deve ao fato de que o encarcerado é como um
“salário” da polícia – é preciso “contribuir”, pagar a sua estada na prisão
(“É a fala deles, a gente não tem como provar”, disse o cônsul da Bolívia);
dois brasileiros que foram liberados usaram recursos próprios para fazer
o piso da carceleta; a situação de cárcere é realmente desumana.

•

Nova Lei de Migração (Lei Federal no 13.445, de 24 de maio de 2017):
dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula
a sua entrada e estada no país, e estabelece princípios e diretrizes para
políticas públicas relativas ao emigrante. É preciso aplicar a lei; dar
formação aos agentes que atuam nas políticas públicas e nos órgãos
de segurança pública quanto aos novos dispositivos da lei (todas as
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instituições que trabalham na atenção ao migrante deveriam estudar
essa nova legislação, para ser aplicada efetivamente); não basta a lei
aprovada – é necessário que as instituições governamentais competentes
conheçam e implementem suas mudanças.
4 CRÍTICAS A POLÍTICAS E AGENTES PÚBLICOS

•

Não cair na ilusão de que o governo federal está investindo pesadamente
na faixa de fronteira; infelizmente, a realidade histórica é que essa faixa
foi colocada em segundo plano.

•

Refletir sobre a atuação do Estado brasileiro na fronteira: não é uniforme,
tem diversas visões, são várias as perspectivas dos ministérios, e não há
grande certeza de que tal atuação, como resultado, esteja facilitando ou
dificultando o dia a dia das populações fronteiriças.

•

Não trazer aos povos da fronteira projetos de pesquisa que chegam com
soluções – a pesquisa visa justamente elucidar questões ainda desconhecidas.

•

Se é sabido que o lado brasileiro atende bolivianos, por que os municípios
não recebem para fazer esse atendimento? Por que não há recursos
(financeiros, humanos, tecnológicos) necessários para o sistema hospitalar,
no sistema de saúde?

•

O contexto para operacionalizar a verticalização da cadeia produtiva do
minério de ferro e manganês não é competência do município e impõe
que o governo do estado assuma essa prioridade. Por exemplo: por que a
comercialização do hidrocarboneto, cuja a oferta é contínua e a qualidade
é assegurada – e mais uma série de fatores benéficos, enfim –, não tem
uma cadeia verticalizada?

•

O desenvolvimento do país não é pensado para a fronteira, mas para o
centro, e o caso do gás é emblemático; as localidades de fronteira não
são pensadas como específicas para o desenvolvimento, pois em geral
recebem muito pouco investimento em comparação às desenvolvidas.

•

As regiões de fronteira apresentam grandes riquezas; por elas passam
altos valores – e, em algumas, há também a conivência de autoridades e
funcionários públicos e privados, e não apenas de policiais, para facilitar
a ocorrência de delitos/ilícitos.

•

Pensar em como os municípios de fronteira podem usar a faixa fronteiriça
não só para gerar valor, mas também para captar valor, que está transitando
de um lado para o outro não só com o gás natural, mas por meio de
outros fluxos econômicos.
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•

Solicitar o funcionamento dos comitês de fronteira, pois há uma
descontinuidade da política no caso da Bolívia (devido à troca
semestral de autoridades).

•

As reivindicações para que a rodovia (a chamada “Ruta 4”) fosse oficialmente
um corredor bioceânico não foram levadas em consideração pelo governo
da Bolívia (regularizar a fiscalização, as aduanas, os investimentos).

•

O setor siderúrgico não aparece no Zoneamento Ecológico-Econômico
(ZEE) porque todos os exercícios orientavam que não era apropriado
para Corumbá, por conta do plantio de árvores e de mais uma série
de fatores; “Como é que se vai passar um caminhão com produtos
altamente tóxicos sobre o Pantanal, onde o preço do seguro é mais
caro que o preço do produto? Ou seja, eu não posso pensar no polo
siderúrgico no Pantanal porque o transporte de qualquer produto, se
for passar pelo Pantanal, vai ter o preço do seguro quintuplicado e o
valor do produto não vai funcionar”.9

•

Há algumas especulações falsas de que o governo boliviano não estaria
cumprindo o acordo do gás, às quais a imprensa no Brasil e na Bolívia
vem dando crédito – que a Petrobras não faria mais contratos para a
compra de gás ou que o contrato seria assumido por uma empresa privada.

•

Há oitenta anos, Brasil e Bolívia construíram juntos uma hidrovia que liga
Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, uma obra que nós simplesmente
abandonamos. A construção do porto está paralisada há mais de vinte
anos, enquanto a Bolívia enfrenta uma imensa dificuldade para escoar
sua produção pelo canal Tamengo.

•

Se a proposta for ter uma única política pública para toda a faixa de
fronteira, não terá efetividade; mas, se for com diretrizes gerais, programas
e projetos atendendo às especificidades de cada região, as políticas públicas
poderão ser eficazes.

•

A defesa faz parte de um processo mais amplo para manter a segurança
do Estado. Já a segurança sempre foi vista sob a ótica da defesa. Ambas
são importantes, porém a segurança não pode ser vista só como defesa,
mas como segurança cidadã.

•

Por que sugerir mudanças quanto à largura da faixa de fronteira? Isso tiraria
o foco de questões muito mais pertinentes à solução de problemas, como
a falta de recursos para ampliar o número de profissionais na segurança

9. Citação do professor Tito de Oliveira na primeira participação nos debates, após o capítulo 9.
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pública ao longo dessa faixa, nos municípios onde a complexidade de
contato entre os povos é elevada.
5 RECOMENDAÇÕES

•

As cidades fronteiriças precisam ser categorizadas de acordo com seus
fluxos, usos de serviços etc. para a gestão e o planejamento de políticas
públicas; melhorar a oferta de equipamentos e serviços (saúde, educação,
cultura, transportes, comunicações), firmar acordos e oferecer facilidades
para a mobilidade, de forma que o cidadão fronteiriço possa se utilizar
dos serviços oferecidos nas cidades de fronteira; desigualdade social e
assimetria entre os países exigem ações que tenham como objetivo o
desenvolvimento dos dois lados, pois a fronteira é um ponto de conexão,
integração, não de separação.

•

Aprovar legislações diferenciadas para a fronteira, com a oferta de
financiamento específico para a produção industrial e a exportação
de bens, com um olhar mais apurado à economia fronteiriça; desenvolver
acordos econômicos bilaterais focados nas potencialidades e necessidades
dos mercados locais e regionais; prover fontes de financiamento para
empreendimentos de comércio, serviços e turismo locais; aumentar a
integração das atividades produtivas desenvolvidas, buscando adensamento
das cadeias produtivas, como forma de desenvolvimento e agregação
de valor; implementar uma política pública de desenvolvimento local
e regional na faixa de fronteira que atenda às idiossincrasias regionais, e
considere as riquezas locais, o dinamismo e a reciprocidade; consorciar
a prestação de alguns serviços pelos municípios.

•

Aproveitar as oportunidades relacionadas ao desenvolvimento do turismo
de fronteira (patrimônio arquitetônico, histórico e natural, turismo de
compras), que inclui o alinhamento de políticas públicas e o fortalecimento
de negócios integrados, promovendo-se um intercâmbio cultural; abrir um
diálogo com Santa Cruz de la Sierra para inserir Corumbá e Bonito como
destinos pelas agências; implementar lei para a preservação do peixe-dourado,
que pode atrair mais turistas para a atividade de “pesca-e-solta”, e também
permitir seu monitoramento; recuperar a malha ferroviária e realocar o trem
do Pantanal (expresso Oriental) para transportar passageiros e turistas; rever
taxas e cotas impostas pela alfândega brasileira que prejudicam o turismo
local; incentivar o fronteiriço a conhecer o outro lado da fronteira, pois
muitos nunca entraram no país vizinho.

•

Ampliar e melhorar as políticas públicas voltadas aos jovens da fronteira,
que orientam sobre os malefícios das drogas e ajudam a reduzir seu
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envolvimento com o tráfico e outros ilícitos internacionais (com
informação, o jovem tem como escolher o que é certo ou errado), bem
como a mapear essas ações.
•

Aprovar nas regiões de fronteira a obrigatoriedade do ensino do
espanhol/português como segunda língua; promover intercâmbios em
práticas docentes e conteúdos educativos entre as escolas do Brasil e do
país vizinho que valorizem o olhar sobre a região fronteiriça; incentivo
financeiro para transporte, merenda, capacitação de professores etc.;
criar parceria com faculdades de medicina bolivianas, pois grande
parte dos acadêmicos na Bolívia é do Brasil, possibilitando que a
residência seja realizada em hospitais e centros de saúde nas cidades
fronteiriças; dar continuidade ao Programa Escolas Interculturais de
Fronteira (PEIF); superar preconceitos perceptíveis ou subjetivos com
relação aos bolivianos e paraguaios, como os que também atingem os
indígenas na região.

•

Promover fóruns e workshops para cultura de gestão ambiental a fim de
sensibilizar os ribeirinhos para a proteção dos rios e matas pantaneiros;
criar instrumentos para uma gestão ambiental unificada, como uma lei
ambiental que abarque os dois lados da fronteira; estabelecer as regras
de convivência no ambiente fronteiriço.

•

Incentivar iniciativas de fóruns interinstitucionais de fronteira, que
podem contribuir, a partir do conhecimento local, para a formulação
de políticas de desenvolvimento.

•

Disseminar a cooperação de interagências, nos níveis federal e estaduais,
no combate aos ilícitos transfronteiriços; meios de regulação e mecanismos
institucionais interfederativos e de cooperação internacional precisam
levar em consideração as particularidades de cada fronteira.

•

Rever o trinômio de segurança, soberania e desenvolvimento para
que haja uma releitura dos conceitos, e um reposicionamento, com
desenvolvimento em primeiro lugar, que criará, então, um ambiente de
segurança e soberania – sem desenvolvimento na fronteira, se solicitará
cada vez mais a presença militar, o que não é a solução; discutir a segurança
pública na área de fronteira com a presença do município; somar o
poder de força; a falta de segurança pública é o principal sintoma de
fragilidade de uma fronteira, e demanda ações conjuntas entre a Marinha,
o Exército, a Aeronáutica e o Departamento de Operações de Fronteira
(DOF), como também entre os países; presença dos demais órgãos
fiscalizadores na região de fronteira (ao fazer uma apreensão de drogas e
armas é preciso se deslocar por quilômetros para registrar o boletim de
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ocorrência (BO), o que não é o ideal); a grande extensão do limite seco
do arco Central traz maior vulnerabilidade à defesa e à segurança; ações
estratégicas de policiamento itinerante na faixa de fronteira, bloqueios
policiais para fiscalização, ação efetiva da inteligência local e órgãos
superiores garantem resultados desarticuladores do crime organizado;
criar um policiamento especializado de fronteira em todos os estados
fronteiriços; manter um programa nacional e permanente de atuação
das Forças Armadas e de segurança pública, de forma integrada, na faixa
fronteiriça, a longo prazo, impactaria no imaginário popular, trazendo
uma sensação maior de segurança, além de inibir tentativas criminosas
na fronteira; os municípios de fronteira precisam ter uma estrutura
diferenciada para trabalhar a segurança pública cidadã. Por estar mais
perto da população, necessitam de mais efetivos (polícias Militar e Civil),
os quais, por vivenciar problemas diários relacionados ao tráfico de drogas
e a ilícitos em geral, precisam ter ganhos e uma estrutura de trabalho
diferenciados. Também a rotatividade apresentada na ocupação de cargos
e funções é prejudicial à efetividade do trabalho. Investir em ciência e
tecnologia: finalizar e implementar o projeto do Parque Tecnológico
Internacional (PTIn) de Ponta Porã; implantar curso de medicina em
Corumbá; criar a universidade fronteiriça; estreitar o diálogo entre
a universidade e as cidades gêmeas; utilizar as diversas universidades
dos países como atores ativos que possam contribuir para a solução de
problemas, os quais, por excelência, são multidisciplinares; socializar os
resultados de trabalhos de pesquisa das universidades da região.
•

Equacionar os problemas ligados ao transporte (transbordo da carga),
com infraestrutura adequada (exemplos: máquinas e equipamentos)
para cargas de exportação que não necessariamente precisam estar em
depósito alfandegário; aproveitar melhor o sistema de hidrovias, que
sofre restrições de navegabilidade durante o período de seca (não foi
apresentado, até o momento, estudo para viabilidade do transporte nesse
período); resolver os problemas ligados às rodovias, buscando recursos
em ambos os lados da fronteira.

•

Implantar uma política energética de longo prazo para diminuir a
dependência da região às variações de mercado; em vez de um parque
gerador elétrico baseado em centrais hidrelétricas (que levam anos para ser
construídas), uma planta termoelétrica seria uma alternativa praticamente
imediata, que usaria o gás da Bolívia, o qual também poderá ser utilizado
para as demais atividades industriais e comerciais da região.

•

Estabelecer uma política de Estado para a mineração que trate a região
como prioridade; implementar zona de livre comércio; free shop.
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•

Reconhecer que o tema do desenvolvimento da fronteira em ambos os
lados não é simplesmente um tema regional, mas também dos governos
centrais; fortalecer a atuação da Superintendência do Desenvolvimento
do Centro-Oeste (Sudeco), para ser uma representante do município
ante os órgãos federais, na busca do desenvolvimento; também o então
Ministério das Cidades é uma pasta que precisa se envolver mais com
as fronteiras; rever a impossibilidade de utilizar o Fundo Constitucional
do Centro-Oeste (FCO) para obras públicas (como estradas, rodovias,
pavimentação, infraestrutura urbana, grandes obras de integração);
promover esforços para ter uma governança específica de fronteira, uma
política que seja mais sistemática; manter diálogo permanente com as
autoridades bolivianas – criar um comitê fronteiriço em Corumbá e um
na Bolívia; é preciso trabalhar a integração em reuniões bilaterais, já que
a fronteira é muito precária e os governos vizinhos, com sua política e
seus costumes, não trabalham da mesma forma que o Brasil.

•

Assumir a heterogeneidade da região, em termos de solo e hidrografia,
e suas fragilidades, particularmente em áreas como o Pantanal, como
a instabilidade decorrente de atividades atualmente desenvolvidas;
em estudo para políticas públicas, os ministérios têm que olhar de forma
particular para as regiões de fronteira, pois atuam de forma uniforme;
admitir que os problemas dos municípios situados na linha de fronteira
são diferentes, com níveis de complexidade muito maiores que os de
municípios situados na faixa ou mesmo fora dela – ou seja, significa
admitir também que a faixa de fronteira pode ser redimensionada.

•

Discordar do que está proposto no mundo atualmente, como o
“fechamento”, extremamente prejudicial e danoso para o Brasil e para
o conjunto geral da América Latina; reconhecer, sempre, que existe “o
lado de lá”, e fazer a interligação; reforçar a proposta de integração
buscando o desenvolvimento.

•

Levar como um avanço desta oficina a presença do debate na região,
bem como os dados e as pesquisas, para que os trabalhos locais sejam
enriquecidos; e que o Ipea e o Ministério do Desenvolvimento Regional
(MDR) levem até Brasília todas as demandas, e que os recursos
destinados à área de fronteira não sejam utilizados somente pelo
Ministério das Relações Exteriores (MRE), mas sim aplicados
pelos ministérios, em todas as áreas.

•

E, fundamentalmente, integrar a Bolívia ao Mercosul; atualizar e pôr
novamente em vigência o Tratado de Roboré, dinamizando, assim, a
economia regional.
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Aguinaldo Silva – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Alex Roberto de Andrade – Prefeitura de Corumbá
Aline Pereira de Lima – Ouvinte
Ana Cláudia Moreira – Fundação do Meio Ambiente do Pantanal
Anderson Palmeira – Geopark Bodoquena-Pantanal
André Luiz Alves Barbosa – Secretaria Municipal de Educação (Semed)
Antônio Carlos do Nascimento Osório – UFMS
Armando Pacheco Gutierrez – Consulado da Bolívia em Cáceres (cônsul)
Armindo Tudela Fardim – Empreendimento Solidário Grupo Fala
Beatriz Lima de Paula Silva – UFMS – Campus do Pantanal (CPAN) (coordenadora
do Programa de Pós-Graduação em Estudos Fronteiriços)
Bolívar Pêgo – Ipea
Bruno Abrahão de Araújo – UFMS
Carla Filomena Santos Lopes – Ministério das Relações Exteriores (MRE)
(vice-consulesa do Brasil em Puerto Quijarro, Bolívia)
Carlos Augusto Espíndola – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul/Pantanal
Carlos Henrique Golin – UFMS
Caroline Krüger – Ipea
Cássio Costa Marques – Prefeitura de Corumbá (secretário de governo)
Cesar Freitas Duarte – Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS)
(Tenente-Coronel)
Cláudia Araujo de Lima – UFMS
Cleber Colleone – Secretaria de Saúde de Ladário
Daniel Massen Frainer – Governo de Mato Grosso do Sul (Secretaria de Estado
de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura
Familiar – SEMAGRO)
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Dirce Sizuko Soken – UFMS
Elinei Canavarros de Oliveira – Pastoral da Mobilidade Humana (PMH)
Emerson Ferreira Moreira – Prefeitura de Corumbá (Secretaria de Saúde)
Enrique Duarte Romero – Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)
Francisco Messias – Câmara Municipal de Corumbá
Gesiel Rocha de Araújo – Prefeitura de Corumbá
Glaucy Maria Dib Elias Rodrigues – Assessora da Câmara de Vereadores de Corumbá
Haysa Mayara Costa – UFMS
Jéssica Canavarro – UFMS
Joanna Amorim de Melo Souza – UFMS
João Denison Maia Correia – Exército Brasileiro (General de Brigada – Comandante
da 18a Brigada de Infantaria de Fronteira)
Jorge Eduardo do Nascimento – Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat)
Jorge José Pinto de Castro – Prefeitura de Corumbá (secretário de segurança pública)
José Antonio Assad e Faria – Prefeitura de Corumbá
José Fonseca da Rocha Filho – UFMS
Lenir Alencar Peinado – Fundação do Meio Ambiente do Pantanal
Lucia Helena Pimenta – Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Luciano Müller Vidal – Marinha do Brasil (Capitão de Mar e Guerra – Comandante
da Flotilha de Mato Grosso)
Lucilene Machado Garcia – UFMS
Luiz Cláudio Cunha – Prefeitura de Corumbá
Luiz Octávio Barros Coutinho – Marinha do Brasil (Contra-Almirante – Comandante
do 6o Distrito Naval)
Manoel Rodrigues Pereira Neto – Câmara de Vereadores de Corumbá (vereador)
Mara Aline Ribeiro – UFMS
Marcelo Fernandes – Prefeitura de Corumbá
Marco Antônio Alves Ribeiro – Pastoral do Imigrante de Corumbá (padre)
Marco Aurélio Machado de Oliveira – UFMS
Maria Nunes – Ipea
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Marianella Ortiz Banegas – Prefeitura de Puerto Suárez (diretora de turismo)
Massilon de Oliveira e Silva Neto – PMMS (Tenente-Coronel)
Oscar Alvarez Canaviri Alvane – Climate Investment Funds (CIF), Bolívia
Oscar Cuellar Cuchallo – Consulado da Bolívia em Corumbá
Patrícia Ferreira Marassi – UFMS
Paula Moreira – Ipea
Regiane Pádua Pimenta – Prefeitura de Corumbá
Renê Carneiro – Prefeitura de Corumbá
Rigoberto Borges de Abreu – UFMS
Roberto Rosa – Prefeitura de Corumbá (Secretaria de Saúde)
Rodolfo Assef Vieira – Prefeitura de Corumbá (Secretaria de Saúde)
Rosa de Barros Almeida – UFMS
Rosa Moura – Ipea
Rosângela Chaves – PMH
Rubens de Mendonça Bonfim Darge – SEMAGRO
Ruiter Cunha de Oliveira – Prefeito de Corumbá (in memoriam)
Sérgio Magno Carvalho de Souza – Superintendência do Desenvolvimento do
Centro-Oeste (Sudeco) e Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)
Sérgio Munck – Exército Brasileiro (General)
Solon Canes da Silva – Marinha do Brasil (Capitão de Corveta)
Suzana Vinicia Mancilla Barreda – UFMS
Thaís Isis da Cruz Vera – UFMS
Tito Carlos Machado de Oliveira – UFMS
Vanessa Caetano – Prefeitura de Corumbá
Willyam Becker Demartini – Polícia Militar do Mato Grosso (Major) (Grupo
Especial de Fronteira – Gefron)
Yvert Kury Aguero – Polícia Militar do Mato Grosso (3o Sargento) (Gefron)
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AC – Acre
Agesa – Armazéns Gerais Alfandegados de Mato Grosso do Sul
Agetrat – Agência Municipal de Trânsito e Transporte
AM – Amazonas
Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações
ANM – Agência Nacional de Mineração
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres
AP – Amapá
Assecom – Assessoria de Comunicação Social
ATT – Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes
BB – Banco do Brasil
BFLa – Base Fluvial de Ladário
BFron – Batalhão de Fronteira
BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
BO – Boletim de Ocorrência
Bope – Batalhão de Operações Policiais Especiais
BPM – Batalhão da Polícia Militar
BR – rodovia federal brasileira
BTL – batalhão
Cadef – Centro de Análise e Difusão do Espaço Fronteiriço
CAF – Comitê de Articulação Federativa
CAIC – Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente
Caixa – Caixa Econômica Federal
CC/PR – Casa Civil da Presidência da República
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CD – compact disc
CDIF – Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da
Faixa de Fronteira
CeIMLa – Centro de Intendência da Marinha de Ladário
CEP – Código de Endereçamento Postal
CETRAP – Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
CF – Constituição Federal
CFAP – Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças
CFEM – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
CFPN – Capitania Fluvial do Pantanal
CGFF – Coordenação-Geral de Programas para Faixa de Fronteira
Cica – Companhia Industrial de Conservas Alimentícias
CIF – Climate Investment Funds/Bolívia
CIF – Comitê Interinstitucional de Fronteira/Bolívia
Ciopaer – Centro Integrado de Operações Aéreas
CMA – Comando Militar da Amazônia
CML – Comando Militar do Leste
CMN – Comando Militar do Norte
CMNE – Comando Militar do Nordeste
CMO – Comando Militar do Oeste
CMP – Comando Militar do Planalto
CMS – Comando Militar do Sul
CMSE – Comando Militar do Sudeste
Codesul – Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul
Com6oDN – Comando do Sexto Distrito Naval
ComFlotMT – Comando da Flotilha de Mato Grosso
COREDEs – Conselhos Regionais de Desenvolvimento
Correios – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPAN – Campus do Pantanal
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CPF – Cadastro de Pessoa Física
CPPPM – Coordenadoria de Pesquisa, Planos, Projetos e Monitoramento
CRM – Conselho Regional de Medicina
DEIP – Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa
DGM – Dirección General de Migración
Dirur – Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais
DN – Distrito Naval
DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral
DNV – Declaração de Nascido Vivo
DOF – Departamento de Operações de Fronteira
DOU – Diário Oficial da União
EB – Exército Brasileiro
Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
END – Estratégia Nacional de Defesa
Enersul – Empresa Energética de Mato Grosso do Sul
EsqdHU-4 – Quarto Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral
FA – Forças Armadas
FARC – Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia
FBR – Fundação Barbosa Rodrigues
FCO – Fundo Constitucional do Centro-Oeste
FFCC – ferrocarriles
FIEMS – Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul
FNDR – Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional
Fonplata – Fundo de Desenvolvimento Financeiro da Bacia do Prata
Fundtur – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul
Gefron – Grupo Especial de Fronteira
Gesfron – Gerência Especializada em Segurança de Fronteira
GM – Guarda Municipal
GNV – gás natural veicular
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GptFNLa – Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário
Grupo S – Senai, Senac, Sesi, entre outros
GT – grupo de trabalho
GTI – Grupo de Trabalho Interfederativo
HNLa – Hospital Naval de Ladário
HPP – Hidrovia Paraguai-Paraná
Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano
IDS – Índice de Desenvolvimento Social
IFMS – Instituto Federal de Mato Grosso do Sul
IHP – Instituto Homem Pantaneiro
Imasul – Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul
IMC – Instituto Moinho Cultural Sul-Americano
Incra – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Indea – Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
INE-BO – Instituto Nacional de Estadística da Bolívia
Infraero – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social
Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IVS – Índice de Vulnerabilidade Social
LBDN – Livro Branco de Defesa Nacional
LC – Lei Complementar
LOA – Lei Orçamentária Anual
Mapa – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MB – Marinha do Brasil
MCidades – Ministério das Cidades
MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
MD – Ministério da Defesa
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MDB – Movimento Democrático Brasileiro
MDR – Ministério do Desenvolvimento Regional
MDS – Ministério do Desenvolvimento Social
MDV – Mesorregião Diferenciada Vulnerável
ME – Ministério da Economia
MEC – Ministério da Educação
MEF – Mestrado em Estudos Fronteiriços
Mercosul – Mercado Comum do Sul
MESP – Ministério Extraordinário da Segurança Pública
MF – Ministério da Fazenda
MI – Ministério da Integração Nacional
MJSP – Ministério da Justiça e Segurança Pública
mm – milímetro
MME – Ministério de Minas e Energia
MPDG – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
MPF – Ministério Público Federal
MRE – Ministério das Relações Exteriores
MS – Mato Grosso do Sul
MS – Ministério da Saúde
MSGÁS – Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul
MS Mineral – Mato Grosso do Sul Mineral
MSTV – Mato Grosso do Sul Televisão
MT – Mato Grosso
MTur – Ministério do Turismo
Muhpan – Museu de História do Pantanal
NFMS – Núcleo de Fronteira do Mato Grosso do Sul
OMS – Organização Mundial da Saúde
ONG – organização não governamental
OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde
PA – Pará
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PC – Polícia Civil
PCC – Primeiro Comando da Capital
PCI – Posto de Controle de Imigração
PCN – Projeto Calha Norte
PDFF – Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira
PDIF – Plano de Desenvolvimento e Integração Fronteiriço
PDIF/MS – Plano Regionalizado de Desenvolvimento e Integração Fronteiriço
do Estado do Mato Grosso do Sul
PDR – Plano de Desenvolvimento Regional
PEF – Pelotão Especial de Fronteira
PEF – Plano Estratégico de Fronteiras
Pefron – Policiamento Especializado de Fronteiras
PEIBF – Projeto Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira
PEIF – Programa Escolas Interculturais de Fronteira
Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A
PF – Polícia Federal
PGU – Procuradoria-Geral da União
PIB – produto interno bruto
PM – Polícia Militar
PMH – Pastoral da Mobilidade Humana
PMMS – Polícia Militar de Mato Grosso do Sul
PMMT – Polícia Militar do Mato Grosso
PNDR – Política Nacional de Desenvolvimento Regional
Pórtico – local de entrada da base fluvial (Ladário, Mato Grosso do Sul)
PPA – Plano Plurianual
PPGEF – Programa de Pós-Graduação em Estudos Fronteiriços
PR – Paraná
PRF – Polícia Rodoviária Federal
Profon – Programa Especial Integrado de Fronteira
PTIn – Parque Tecnológico Internacional
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PUC – Pontifícia Universidade Católica
Regic – Região de Influência das Cidades
RFB – Receita Federal do Brasil
RG – Registro Geral
RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento Econômico
RNE – Registro Nacional de Estrangeiro
RO – Rondônia
Rotam – Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas
RR – Roraima
RS – Rio Grande do Sul
SC – Santa Catarina
SDRU – Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano
Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SEDEX – Serviço de Encomenda Expressa Nacional
SEGOV – Secretaria de Governo
SEMAC/MS – Secretaria do Meio Ambiente, Planejamento, Ciência e Tecnologia
do Estado do Mato Grosso do Sul
SEMAGRO – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Econômico, Produção e Agricultura Familiar
Semed – Secretaria Municipal de Educação
Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Senar – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
SEO – Sistema Estadual de Ocorrências
Sesc – Serviço Social do Comércio
Sescoop – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Sesi – Serviço Social da Indústria
Sesp – Secretaria de Estado de Segurança Pública
Sest – Serviço Social de Transporte
Siderar – siderúrgica argentina
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SIOP – Sistema de Ocorrência Policial
Sisfron – Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras
SIS-Fronteiras – Sistema Integrado de Saúde nas Fronteiras
SP – São Paulo
SROP – Sistema de Registro de Ocorrências Policiais
SSN-6 – Serviço de Sinalização Náutica do Oeste
Sudam – Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
Sudeco – Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste
Sudene – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
SUPLAN – Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento da Paraíba
SUS – Sistema Único de Saúde
TCU – Tribunal de Contas da União
TV – televisão
UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
UF – Unidade da Federação
UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
UFGD – Universidade Federal da Grande Dourados
UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro
UHE – usina hidroelétrica
UnB – Universidade de Brasília
Unemat – Universidade do Estado de Mato Grosso
Unesco – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
Unila – Universidade Federal da Integração Latino-Americana
UPP – Unidade de Polícia Pacificadora
ZEE – Zoneamento Ecológico-Econômico
ZFE – Zona Franca de Exportação
Zicosul – Zona de Integração do Centro-Oeste da América do Sul
Zoframaq – Zona Franca, Comercial, Industrial y Maquiladora Puerto Suárez
ZPE – Zona de Processamento de Exportação
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