
CAPÍTULO 1

INÍCIO DOS TRABALHOS1

Mesa de abertura da oficina do arco Norte. Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Morganna de Oliveira2 (moderadora)

Bom dia a todos! Gostaria de convidar para compor a mesa de abertura da nossa 
oficina: Aline Fagundes, Bolívar Pêgo e Alexandre Henklain. Passo a palavra a Aline.

Aline Fagundes3

Vou dar boas-vindas a vocês em nome da nossa oficina de trabalho! Não vou fazer 
uma apresentação formal de 30 minutos do que nós vamos ter aqui. Minha fala será 

1. Manhã do dia 23 de novembro de 2016, em Boa Vista, Roraima.
2. Coordenadora operacional da Coordenação-Geral de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Ministério 
da Integração Nacional (MI).
3. Coordenadora-geral de programas sub-regionais do MI.
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mais para relatar o papel do Ministério da Integração Nacional no desenvolvimento 
das políticas públicas para a faixa de fronteira.

MAPA 1
Área urbana de Boa Vista e localização do Centro Estadual de Educação Profissional – 
local de realização da oficina 

Fonte: Sistema de coordenadas geográficas, Datun WGS-84.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Esta faixa não tem, ao longo do período recente da história, sido considerada 
com muita prioridade. Ela teve um impulso inicial com a criação da Comissão 
Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira (CDIF), 
com decretos e alguns acordos que vêm sendo feitos, mas arrefeceu um pouco e 
somente agora nós estamos ganhando impulso novamente em termos de políticas 
públicas. Como assim?

Nós tivemos há poucos dias o Decreto no 8.903/2016,4 que institui um 
programa de segurança para a faixa de fronteira. Neste decreto, os incisos do art. 3o 
falam da importância de manter uma articulação com a CDIF para os assuntos 
relacionados à essa região.

4. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8903.htm>. Acesso em: 
17 out. 2017.
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Com isso, a CDIF, também, ganha um destaque recente. Nós tivemos 
um encontro depois da publidação do decreto, na quinta-feira passada, para a 
revitalização da CDIF, que estava há quase dois anos sem reunião e sem mostrar 
um trabalho efetivo para a faixa de fronteira, pois o que nós tivemos foram ações 
isoladas da coordenação dentro do ministério e de outros órgãos.

Assim, com a revitalização da CDIF, o Ministério da Integração Nacional 
retoma seu papel original: o de articulação. Nós precisamos construir a política 
pública para a faixa de fronteira, não apenas fazer uma coletânea das políticas esparsas 
nos órgãos, e é aí que nós vamos entrar forte. A CDIF vai trabalhar para isso, e 
o Ministério da Integração ainda mais, para que não façamos uma colagem das 
políticas de cada órgão. Nós vamos construir esse plano, e é muito importante que 
a gente tenha contato com as pessoas que estão efetivamente na ponta.

A função do núcleo dentro da CDIF é, também, fornecer esse subsídio 
técnico. E nós vamos voltar a nos reunir e ouvir vocês, porque é muito complicado 
fazer política pública em Brasília, sem sair do escritório, sem conhecer a realidade 
da ponta, sem conhecer as demandas, e, também, é muito complicado assumir 
compromissos que estão fora do nosso banco de atuação. A mensagem é mais no 
sentido de trabalhar para priorizar nossas demandas.

Ontem, conversando na reunião com os núcleos, Alessandra comentou 
uma coisa interessante, que foi: “as demandas que nós fizemos há dois anos foram 
desprezadas, não foram trabalhadas”. Então, vamos trabalhar. Nós não estamos aqui 
para desprezar o trabalho que foi feito anteriormente, mas precisamos priorizar e 
juntar os esforços para atingir os objetivos, para que consigamos sair com um plano 
exequível. Não vamos criar a roda, mas vamos priorizar as demandas.

Dentro dessa priorização nós vamos focar no que é mais factível. Não estamos 
aqui vendendo facilidades. Vamos trabalhar com a realidade, vamos privilegiar as 
demandas, não é para tirá-las. Assim, podemos ver as coisas acontecerem, pois nem 
só de diagnóstico vive a política pública.

A gente precisa de coisas práticas também, porque quando a coisa acontece é 
que a gente consegue ver o resultado da política pública. Essa é a ideia. Nós vamos 
nos reunir amanhã à tarde para fazer uma retrospectiva do grupo de Economia e 
Desenvolvimento, da qual eu vou participar.

Talvez a gente, também, dê algumas pinceladas na nossa metodologia, que é 
isso, também, que eu quero falar para vocês. O sentido dessa priorização é colocar 
a prática na política pública e trazer a tecnologia que nós já temos para as Rotas de 
Integração Nacional, que são voltadas à inclusão produtiva. A gente vai conversar 
mais nesse grupo de Economia e Desenvolvimento, mas eu me coloco à disposição 
de vocês para conversas, e para ouvir também a demanda individual, caso a gente 
não tenha oportunidade de trabalhar no grupo. Obrigada!
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Morganna de Oliveira (moderadora)

Obrigada, Aline. Convidamos agora o Bolívar Pêgo, que está coordenando esse 
grupo de pesquisa no Ipea para a avaliação da nossa fronteira.

Bolívar Pêgo5

Obrigado, Morganna! Bom dia a todos!

Inicialmente quero cumprimentar a mesa: Morganna, Aline e o secretário. 
Agradecer a Morganna pela coordenação, pela parceria. O Ministério da Integração 
já está trabalhando com o Ipea, não só na pesquisa de fronteiras, mas em outras 
pesquisas. A gente considera que é uma parceria exitosa.

Quero, também, agradecer a Aline pela presença e participação importante na 
nossa pesquisa. Agradecer ao secretário Alexandre pela presença. Honra-nos muito 
ter o senhor presente no nosso evento. A proposta é exatamente essa: trabalhar  
o local, o regional.

Agradecer a vocês por terem vindo, a nossa equipe (Rosa Moura, Caroline 
Krüger, Maria Nunes, Paula Moreira e Samara Oliveira), além das autoridades 
presentes! Eu quero registrar a presença do colega Alexandre Cunha, que coordena a 
pesquisa sobre drogas no sul do país, uma pesquisa importante, com bastante resultado.

Agradecer ao Eduardo Oestreicher e à Alessandra Vilhena, ambos da Secretaria 
de Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Roraima (Seplan/RR), à diretora 
Terezinha da Silva, por nos receber ontem tão bem aqui na sua escola. E às senhoras 
Waldemarisa Vieira Gomes e Valdeiza Gomes, que tão gentilmente nos levaram, 
ontem, à fronteira com a Guiana. Foi nossa primeira experiência, primeiro contato 
com a fronteira de Roraima.

O nosso movimento no Ipea é de agradecimento pelo acolhimento. Essa é 
uma parceria com o Ministério da Integração, totalmente apoiada pelo governo 
do estado de Roraima. Além dos agradecimentos, a gente quer trabalhar algo 
como a Elaine já disse um pouco, motivando vocês, para que possamos fazer uma 
importante discussão local.

Quem conhece verdadeiramente os problemas locais e da região são vocês. 
Por mais que a gente tenha experiência, por mais que a gente possa entender a 
lógica local, a gente está longe de entender como vocês compreendem, pois vocês 
vivem a realidade local.

A nossa expectativa é que possamos fazer um belo trabalho nesses dois dias, e 
que no início ou ao final da tarde de amanhã a gente possa colher grandes frutos, 

5. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientas (Dirur) do 
Ipea; e coordenador da pesquisa Fronteiras do Brasil.
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para que essa parceria entre o Ministério da Integração e o Ipea, que objetiva a 
elaboração, implementação e avaliação de política, possa ser muito adequada.  
O Ipea é uma instituição que trabalha com avaliação de política pública aplicada, 
e isso precisa ser feito de uma forma mais próxima e integrada com vocês.

Mais uma vez, muito obrigado! Espero que tenhamos dois excelentes 
dias de trabalho. 

Morganna de Oliveira (moderadora)

Obrigada, Bolívar! Sem mais delongas, vamos convidar o secretário Alexandre para 
fazer uso da palavra e para dar boas-vindas.

Alexandre Henklain6

Muito bom dia a todos e todas! Quero expressar aqui os meus mais sinceros 
agradecimentos ao Bolívar, que representa aqui o Ipea, e à Aline, que representa 
o Ministério da Integração, assim como à Morganna e aos técnicos que vieram de 
diversos estados aqui da região para participar desta oficina de trabalho.

Quero destacar, em meio aos nossos empresários, o vice-presidente da 
Federação das Indústrias, Luiz de Brito. Representando as instituições,  está o 
nosso amigo Edson Reis, em nome de todos os dirigentes das instituições aqui 
presentes, e a vice-cônsul Lisa Mary Sousa dos Reis, que tanto nos ajudou nas 
reflexões passadas, dentro dessas perspectivas de integração regional. Agradeço 
imensamente em nome da Alessandra Vilhena e do Eduardo Oestreicher.

Quero, também, agradecer especificamente a cada um de vocês, que nos 
honram com suas presenças aqui, nesse momento tão singular que estamos passando, 
talvez ousado e bastante emblemático dessa realidade de fronteira que é Roraima.  
E a partir dessa realidade, dessa complexidade, desses desafios que estão surgindo, 
acho que a gente pode fazer uma transposição para a realidade regional.

Todo este estado é compreendido por partes de fronteira, com exceção das reservas 
e da floresta ao sul. Aqui, nós convivemos com duas grandes fronteiras, e nessas estão, 
ao mesmo tempo, acontecendo desafios das mais diversas ordens. Nós temos, por 
exemplo, uma crise humanitária e sem precedentes, em nosso vizinho, nossa querida 
Venezuela, e que tem se traduzido em desafios que jamais havíamos imaginado.

Para que todos nós possamos nos conscientizar exatamente da dimensão desses 
problemas, nós temos, hoje (os números não são absolutamente precisos) entre 
20 mil e 30 mil venezuelanos aqui em Roraima. Esse número poderá chegar, nos 
próximos meses, talvez a 100 mil. Em um estado que tem 500 mil habitantes e cuja 

6. Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento de Roraima.
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capital tem 300 e poucos mil habitantes, você vai ter praticamente concentrados, 
em Boa Vista e Pacaraima, venezuelanos em uma proporção de 1 para 3.

É uma crise que precisa ser tratada com absoluta seriedade. Esse problema da 
faixa de fronteira acompanha o país, mas tem que ser tratado com muita inteligência, 
com muito discernimento. Não é simplesmente construindo muros – como muitos 
outros pretendem pelo mundo afora – que a gente vai resolver essas situações.

Então, em relação à própria Venezuela, como comentava Alessandra, sobre alguns 
estudos que foram feitos pelo Ipea e que nós temos muito interesse e curiosidade em 
compreender mais profundamente – quando o Ipea faz um estudo, eu acredito ser 
da maior relevância –, o fato concreto é que, além dessas situações humanitárias, nós 
precisamos fazer aquilo que propõe a integração do sul da Venezuela com o norte do 
Brasil, estabelecendo uma relação econômica extremamente dinâmica. A Venezuela 
pretende reabilitar sua capacidade produtiva e, com isso, pode fornecer insumos 
agrícolas e materiais de construção para suprir demandas de toda a região Norte, 
não apenas de Roraima ou do Amazonas. E nós podemos nos habilitar para fornecer 
alimentos, principalmente, para atender às demandas deles.

Uma observação sobre o que se tem entendido – e os objetivos do estudo ajudam a 
compreender as visões amplas do país – é que o Brasil tem um superavit com a Venezuela 
que precisa, ainda que parcialmente, ser compensado. Essa seria uma das soluções: que 
ela pudesse fornecer esses insumos agropecuários e materiais de construção, e pudesse 
ter algum superavit que desse resultado no desenvolvimento regional. 

Ao mesmo tempo em que se defronta com uma crise de três eixos, injeta-se 
uma série de perspectivas em toda a nossa Amazônia, com essas fronteiras, nas 
quais é necessária uma estratégia de integração fronteiriça baseada na infraestrutura, 
na integração econômica entre insumos. Já se pensava sobre essa integração de 
infraestrutura, de energia, de fibra ótica em toda a região, e alguma coisa se 
materializou, inclusive aqui, pois a energia que consumimos, fundamentalmente, 
vem do complexo de energia da Venezuela. Todavia, certamente, muito mais pode 
ser feito. Houve uma série de questionamentos em relação a estes investimentos 
feitos pelo governo federal na gestão anterior, mas uma das obras, a obra que não 
aconteceu, justamente a estrada, certamente não viria a ser questionada pelo país. 
Quem mais se beneficiaria com essa estrada seria o Brasil, Roraima, o Amazonas,   
toda a região Norte do país, com um novo corredor logístico que nos deixaria 
numa posição absolutamente vantajosa em relação às demais regiões.

Então, são essas as perspectivas de integração, de infraestrutura, de 
desenvolvimento econômico baseado na constituição de regiões geoeconômicas. 
Tivemos a oportunidade, por exemplo, na nossa visita à Guiana, de compartilhar os 
conhecimentos e as experiências em relação ao zoneamento ecológico e econômico 
como modo do desenvolvimento da pecuária. Ele está ocorrendo a partir do 
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projeto de cooperação sob os auspícios da Organização do Tratado de Cooperação 
Amazônica (OTCA), com a devida participação do Ministério de Relações Exteriores 
(MRE), por meio da Agência Brasileira de Cooperação. Ou seja, a própria OTCA 
está diretamente comprometida com esse propósito, e há a intenção de poder levar 
essa experiência para o país, a região e os demais países da Pan-Amazônia.

Outro sentido do desenvolvimento sustentável é a possibilidade de dar a 
eles o conhecimento das nossas potencialidades, das nossas limitações. Com um 
planejamento e ordenamento territorial adequado, podemos estar cada vez mais 
nos aproximando dos nossos vizinhos.

Creio que nesses novos tempos, em que a globalização passa a ser uma 
palavra um tanto quanto questionada, os acordos bilaterais e regionais deverão 
voltar a ser utilizados. Ainda que o país hoje queira voltar, recomeçar, eu acho que 
as integrações Sul-Sul, com a América do Sul e com esses países amazônicos são 
possibilidades extremamente importantes e certamente interessam a todos os estados 
da Amazônia. Como amazônicos que somos, interessa-nos extremamente que a 
saída para o Pacífico possa ser plenamente realizada e que a integração com o Peru, 
a Bolívia, a Colômbia e a Venezuela possa acontecer efetivamente. As discussões 
que teremos hoje e amanhã são fundamentais para ir muito além de uma colagem, 
de experiências e de projetos, para que possamos formular discussões suficientes.

Então, ficam aqui os nossos agradecimentos e a nossa esperança de que 
possamos cada vez mais usar esta oficina de forma integrada para que esses objetivos 
maiores possam ser alcançados.

Morganna de Oliveira (moderadora)

Obrigada, secretário Alexandre! Sem mais delongas, vamos passar para os trabalhos. 
Será desfeita a mesa e passada a coordenação para Bolívar Pêgo.
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