
CAPÍTULO 9

ENTREVISTAS E OBSERVAÇÕES DO TERRITÓRIO

A oficina de trabalho Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Norte, realizada em Boa 
Vista, teve entre suas atividades duas visitas de campo: uma ao arranjo transfronteiriço 
Bonfim-Lethem, na fronteira Brasil-Guiana, e outra a Pacaraima-Santa Elena de Uairén, 
na fronteira Brasil-Venezuela (mapa 1). O tempo reservado à primeira visita – parte do 
período da tarde do dia 22 de novembro de 2016 (terça-feira) – era bastante exíguo, 
o que permitiu à equipe apenas realizar uma leitura do espaço em Bonfim e Lethem, 
sem entrevistas com autoridades ou representantes de comunidades locais. A leitura 
do espaço é uma técnica de observação da dinâmica local, com registros de imagens 
e entrevistas espontâneas com moradores, comerciantes, turistas e outros transeuntes. 
Associada a dados secundários, permite certificar, atualizar e qualificar informações 
colhidas na literatura disponível.

MAPA 1
Visão geral dos percursos e cidades do trabalho de campo

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2016; Google Basemap Service, 2017.
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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No caso da segunda visita programada, foi reservado todo o dia 25 de novembro 
de 2016 (sexta-feira), e antecipadamente contatada a Prefeitura de Pacaraima para 
receber a equipe para uma entrevista formal, complementada com a realização da 
leitura do espaço. Outras autoridades de Roraima participaram do encontro e do 
percurso pelas duas cidades que compõem o arranjo transfronteiriço.

Na sequência, o capítulo se estrutura em quatro seções. Na seção 1, há o 
relato da leitura do espaço do arranjo Bonfim-Lethem. A seção 2 apresenta o relato 
da leitura do espaço do arranjo Pacaraima-Santa Elena de Uairén, e a entrevista 
realizada com agentes públicos locais e do estado de Roraima na Prefeitura de 
Pacaraima consta na seção 3. A seção 4 mostra as mudanças ocorridas nas relações 
transfronteiriças com a Venezuela, dias após a realização desta atividade de campo.

Anote-se que a maioria das imagens inseridas no relato são de autoria dos 
pesquisadores e fotografadas no dia da atividade relatada.

1 ARRANJO TRANSFRONTEIRIÇO BONFIM (BRASIL)-LETHEM (GUIANA). 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CAMPO: LEITURA DO ESPAÇO EM 22 DE 
NOVEMBRO DE 2016 (TERÇA-FEIRA À TARDE)

MAPA 2
Percurso referente à visita técnica Boa Vista-Bonfim-Lethem

Fonte: IBGE, 2016; Google Basemap Service, 2017.
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Participantes: Bolívar Pêgo, Rosa Moura, Alexandre Cunha, Caroline Krüger, 
Maria Nunes, Paula Gomes e Samara Oliveira (Ipea); e Morganna de Oliveira 
(Ministério da Integração Nacional). 

Apoio, orientação, acompanhamento e transporte: Waldemarisa Vieira Gomes 
e Valdeiza Gomes (voluntárias, moradoras em Boa Vista).

Na tarde de terça-feira, a equipe saiu em dois carros pela avenida das Guianas, 
via que dá acesso a BR-401 (rodovia que liga as cidades de Bonfim e Lethem. Passada 
a ponte dos Macuxis, sobre o rio Branco (figura 1), acabaram-se os vestígios do 
urbano e a paisagem rural que surgia compunha-se de um cerrado permeado de 
buritis; próximo ao leito da rodovia, havia mangueiras e cajueiros carregados 
de frutos. Vista desde a pista, a cidade ia se distanciando ao longe, à esquerda. Apenas 
um prédio, um dos únicos arranha-céus de Boa Vista (disseram que existem dois, e 
este, de longe, parecia ainda em obras), manteve-se visível por mais algum tempo. 
A estrada quase reta, plana, com muitos trechos em obras, que eram realizadas 
pelo Exército ("Não fossem eles, isto estaria abandonado", disse Waldemarisa), 
conforme mostra a figura 2.

FIGURA 1
Rio Branco e ponte dos Macuxis, em Boa Vista

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 22 de novembro de 2016.
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FIGURA 2
Obras na pista da BR-401, realizadas pelo Exército Brasileiro

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 22 de novembro de 2016.

Horas depois, já próximo ao entroncamento de Bonfim, paramos num pequeno 
restaurante. Naquele momento, estavam preparando uma paçoca de carne de sol 
e farinha d’água, que se come com banana, prato típico da região. Logo adiante, à 
direita, está a entrada de Bonfim, com um enorme letreiro azul na beira do asfalto. 
Não paramos, pois tínhamos pouco tempo e optamos por conhecer a atividade urbana 
de Lethem. Logo alcançamos o posto da linha de fronteira brasileira, no qual três 
policiais apenas olharam a passagem dos veículos.  Um deles acenou, como quem diz 
"sigam!". Passamos a ponte sobre o rio Tacutu, que faz a fronteira entre os países, e 
depois por um viaduto com um desenho planejado para colocar os veículos na nova 
mão de direção, a inglesa (visão geral da fronteira, mapa 3).

O posto de entrada do país vizinho encontrava-se com duas pessoas, mas 
sequer acenaram. A estrutura física de segurança e controle desse limite internacional, 
particularmente no lado de Lethem, parecia que se encontrava abandonada (figura 3). 
Teve-se a impressão de que a preocupação maior é chamar a atenção sobre a imediata 
mudança do trânsito para a mão inglesa, que é sinalizada horizontalmente até a entrada 
da área urbana.

Já estávamos na Guiana, antiga colônia inglesa, onde se fala o idioma inglês com 
pronúncia muito local. Segundo a participante da oficina de trabalho Lisa Mary Sousa 
dos Reis, vice-cônsul do Brasil em Lethem, esta pronúncia é devido ao acento que 
veio dos indianos e africanos durante a colonização, e se misturou ao dos indígenas 
locais; um idioma que dificulta demais a interação transfronteiriça.
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MAPA 3
Fronteira Brasil (Bonfim)-Guiana (Lethem)

Fonte: IBGE, 2016; Google Basemaps Service, 2017.
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).

FIGURA 3
Posto fronteiriço em Lethem (Guiana)

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 22 de novembro de 2016.
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A pequena cidade possui aproximadamente 1,2 mil habitantes e o tráfego local 
possui a orientação inglesa, mas realizado por veículos com direção tanto à direita 
quanto à esquerda. Restou pouco de sua arquitetura peculiar, com alguns sobrados que 
possuem amplas varandas no andar superior, entre os enormes galpões de comércio, 
agora conduzidos por chineses, lotados de araras de roupas, sapatos (sem numeração), 
malas, bolsas, brinquedos, alimentos industrializados, enormes latas de biscoitos, 
enfeites de natal e produtos de armarinho de origem chinesa, ou seja, produtos de 
qualidade duvidosa e marcas não originais. À frente das lojas, alguns manequins com 
exposição de roupas diversas para melhor visualização do cliente (figura 4).

FIGURA 4
Loja típica de produtos chineses em Lethem

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 22 de novembro de 2016.

O tamanho desses galpões/lojas contrasta com a cidade de Lethem. Isso levou 
a equipe a aventar que, apesar do aparente esvaziamento das lojas na ocasião da 
visita, deve haver mercado garantido para os produtos em oferta, que chegam em 
contêineres e são procurados por brasileiros, mas cada vez menos.

Mesmo assim, aumenta o número de galpões, o que sugere que o que move 
esse comércio pode não ser exatamente a mercadoria exposta. Observamos que, 
neles, todos os preços dos produtos estavam em reais e os atendentes (chineses 
e indígenas locais) falavam o português com sotaque. Nesse meio, descobrimos 
um que sobrou dos velhos tempos, ainda comandado por indianos-guianenses, 
basicamente comercializando alimentos e especiarias (condimentos indianos 
produzidos na Guiana). Nas ruas, nenhum camelô, nenhum ambulante, 
nenhum quiosque para um refrigerante da terra, um lanche rápido. Apenas os 
galpões e suas mercadorias.

Apesar da proximidade entre Bonfim (Roraima) e Lethem, separados pelo 
rio Tacutu, os aspectos culturais, como a língua e a mão inglesa, são fatores que 
podem influir nos contatos e na aproximação entre as pessoas. Entretanto, a 
construção da ponte, com desenho muito específico, e o programa em curso 
na escola intercultural são meios de ampliar a interação entre os dois países. 
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Observamos um grupo de escolares com uniformes verdes, saias compridas e 
suspensórios, muito comportados, calmos, educados, cabelos presos, negros 
(figura 5). Voltavam empurrando uma bicicleta, tranquilamente, pela rua 
principal, que era movimentada, de terra, poeirenta. Traziam vestígios de uma 
cultura que preza a educação e protege a infância.

FIGURA 5
Estudantes em Lethem

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 22 de novembro de 2016.

Transitamos pela rua principal, a Rupununui, até o aeroporto, que consiste 
em uma pista num descampado com pouca infraestrutura. Anúncios de voos 
para Georgetown e para o Caribe confirmam a prática do moradores da região 
de veranear em suas praias, de carro, ou nos voos diretos anunciados (figura 6).
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FIGURA 6
Agência de viagem em Lethem

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 22 de novembro de 2016.

A precariedade da estrutura urbana observada remete Lethem a uma 
temporalidade diferente das cidades brasileiras, o que, também, pode influir nas 
condições de vida das pessoas que vivem ali. As construções mais suntuosas na 
cidade, algumas remanescentes do período colonial, são aquelas onde funcionam 
os bancos, além de poucas casas, inclusive algumas ocupadas atualmente por 
atividades de comércio (figura 7).

As agências bancárias e casas de câmbio mostram que o capital circula na 
cidade, e uma enorme discoteca/danceteria e algumas lanchonetes, ainda fechadas, 
anunciam que a noite pode ser animada. Os elementos mais novos inseridos na 
paisagem urbana são a infinidade de galpões. Em meio à poeira da rua principal, 
a impressão de desolação, de abandono, é marcada por um vai e vem preocupante 
de carros, pois aparentemente transitam na “contramão”, em alta velocidade.  
A maioria tem placas do Brasil e brasileiros tentando dirigir na mão inglesa.

Com o cair da tarde, voltamos para Boa Vista. A noite caiu por completo, 
e a estrada reta, com chuva, em obras e sem sinalização, passou a ser perigosa até 
as redondezas da capital.
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FIGURA 7
Casarão colonial na rua Rupununui, em Lethem

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 22 de novembro de 2016.

2 ARRANJO TRANSFRONTEIRIÇO PACARAIMA (BRASIL)-SANTA ELENA DE 
UAIRÉN (VENEZUELA): LEITURA DO ESPAÇO EM 25 DE NOVEMBRO DE 2016 
(SEXTA-FEIRA)

MAPA 4
Percurso referente à visita técnica Boa Vista-Pacaraima-Santa Elena de Uairén (Venezuela)

Fonte: IBGE, 2016; Google Basemap Service, 2017.
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Participantes: Bolívar Pêgo, Rosa Moura, Alexandre Cunha, Caroline 
Krüger, Maria Nunes e Samara Oliveira (Ipea); Aline Fagundes, Morganna 
de Oliveira e Maila Villa Verde (Ministério da Integração Nacional); Shirley 
Melville (cônsul-geral da Guiana em Boa Vista) e Silara Cândido (secretária do 
Consulado); Socorro Maria Lopes (secretária municipal do Trabalho e Promoção 
Social de Pacaraima); Alexandre Henklain (secretário de Estado do Planejamento 
e Desenvolvimento de Roraima) e Eduardo Oestreicher (presidente da Câmara 
Venezuelana-Brasileira de Indústria e Comércio). 

Apoio, orientação, acompanhamento e transporte: Raimundo Almeida Pereira, 
professor do Instituto Federal de Roraima (IFRR), em Boa Vista. O veículo foi 
cedido pelo IFRR, sob o comando do motorista Jó Silva Barbosa.

Na manhã de sexta-feira, a equipe deixa Boa Vista pela BR-174, na direção 
norte, rumo à fronteira com a Venezuela (estado Bolívar). A estrada estava em 
boas condições, com movimento razoável de veículos. Foi informado que a crise 
cambial retirou os caminhões, que antes eram muitos. Na saída da área urbana 
de Boa Vista, foi observada uma estrutura de silos, que comumente se associa à 
produção de grãos em grande escala (mapa 4).

Na região, o cultivo de soja foi embargado pois ocupava terras indígenas (TI), 
que foram demarcadas, e a pecuária também sofreu este impacto, como esclareceu 
o professor Raimundo. Apesar das críticas de ruralistas e outros segmentos quanto 
a este embargo, a expansão da cultura da soja – que já se encontrava consolidada 
no sul de Roraima – para o norte mostra-se incompatível com a finalidade do uso 
dessas áreas. Ainda próximo à área urbana, passamos por um assentamento agrário, 
que, segundo o professor, é um dos poucos existentes na região, pois quase toda 
a extensão entre Boa Vista e Pacaraima encontra-se dentro de TI. Ainda assim, 
ele mencionou a presença de intenso extrativismo de madeira, atualmente sob 
manejo florestal, e a extração de brita como as atividades econômicas principais 
desenvolvidas ao longo da rodovia.

A paisagem compunha-se de uma vegetação do tipo savânica, chamada 
regionalmente de lavradio, formando um mosaico de campos limpos e sujos, além 
de enclaves de áreas mais densamente arbóreas, sobretudo em morros, colinas e 
margens de lagos e rios. Outra vegetação típica presente são as veredas, compostas 
por renques da palmeira do tipo buriti, que acompanham os cursos d’água de 
primeira ordem (figura 8).
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FIGURA 8
BR-174, entre Boa Vista e a entrada para Tepequém

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 25 de novembro de 2016.

Ao longo de vários trechos, homens e suas máquinas procuram deixar o tráfego 
mais fácil, rápido e seguro por meio de melhores pistas de rolamento e sinalização. 
A figura 9 mostra uma imagem natural na BR-174, ligando Boa Vista a Pacaraima, 
com militares do Exército Brasileiro trabalhando na conservação da rodovia.

FIGURA 9
Militares do Exército recapeando a BR-174, que liga Boa Vista e Pacaraima

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 25 de novembro de 2016.
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A rede hidrográfica no trecho compõe-se de rios bastante extensos, como o 
rio Uraricoera, além de rios de pequeno porte, lagos naturais e uma infinidade 
de pequenos cursos d’água. Sobre esta paisagem, observamos alinhamentos 
de torres de transmissão de energia elétrica1 sem a respectiva área de servidão, 
mesmo quando atravessando áreas em produção. No mais, cruzamos com 
algumas zonas de matas com acácias invasoras, trazidas por japoneses e alemães 
no esquema de crédito de carbono. Foi dito pelo professor Raimundo que são 
parasitas e que, com os ventos, estão atacando as plantas nativas e transformando 
a vegetação original.

Em meio às TIs, há um campus do IFRR em uma estrada que sai da BR-174, 
na subida da serra para Tepequém, em Amajari. Esta região possui clima ameno e 
está às bordas de um tepui, cheia de cachoeiras, onde os capitalinos passam fins de 
semana (figura 10). A região é quase uma alternativa a quem não quer enfrentar o 
Monte Roraima, e não deixa a desejar, pois possui toda uma oferta de infraestrutura 
de lazer, com pousadas e uma estância ecológica com hotel do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac).

FIGURA 10
BR-174, entrada para Tepequém

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 25 de novembro de 2016.

Desde Boa Vista, fomos observando que próximo ao acostamento apareciam 
carros queimados, abandonados à beira da estrada. Contamos dezenas em pouco 
tempo. Fomos informados de que traziam gasolina contrabandeada da Venezuela, 
a custo insignificante, e devido ao transporte e armazenamento de forma irregular, 

1. Essa linha de transmissão (LT) interliga a Venezuela (Santa Elena de Uairén) a Boa Vista, com extensão de cerca de 211 km.
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por qualquer motivo se incendiavam no caminho. Depois de queimados, eram 
deixados por lá mesmo (figura 11).

FIGURA 11
Veículo incendiado à margem da BR-174

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 25 de novembro de 2016.

Ainda nessa paisagem, paramos na entrada da estrada que dá acesso à TI Raposa 
Serra do Sol, com boteco de tábuas, banheiro ruim e muitos gatos. Constatamos a 
venda de combustível (venezuelano, por certo) por galões, sendo que a transferência 
de um veículo para outro era feita de forma muito precária, sem nenhuma segurança,  
por vários índios.

Os povos indígenas que vivem no trecho da BR-174 residem em áreas 
anteriormente ocupadas por pequenos produtores rurais, desapropriados após 
a demarcação das suas terras. Os indígenas apropriaram-se das casas e das 
infraestruturas deixadas pelos antigos sitiantes, o que faz com que atualmente essas 
áreas assemelhem-se a assentamentos rurais. Essas ocupações distinguem-se de 
assentamentos pois existe pouca atividade agrícola, mesmo de subsistência, como 
as pequenas hortas que costumam circundar as residências dos pequenos sítios. 
O professor Raimundo explica que a maioria das famílias indígenas sobrevive da 
ajuda econômica da Fundação Nacional do Índio (Funai) e de programas sociais, 
como o Bolsa Família. Observamos nessas áreas a presença de escolas e comércio 
de beira de estrada, entre os quais flagramos a comercialização de carne in natura, 
realizada entre os próprios indígenas.
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Metade do caminho foi assim, composta por retas, planos, vegetação baixa, 
horizonte ao longe, TI. Até que começaram a aparecer montanhas, e cada vez mais 
fomos nos acercando delas durante a outra metade da viagem, até alcançar a serra 
que bordeja o escudo das Guianas. Serra suave, mas onde foi possível ver a mudança 
de altitude, e que nos levou ao divisor de águas, exatamente à linha fronteiriça, 
onde fica Pacaraima (mapa 5).

MAPA 5
Fronteira Brasil (Pacaraima)-Venezuela (Santa Elena de Uairén)

Fonte: IBGE, 2016; Google Basemap Service, 2017.
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).

A figura 12 mostra uma vista aérea da cidade de Pacaraima. No lado esquerdo 
da imagem há a BR-174, vinda de Boa Vista, e acima, em linha reta a estrada 10, 
com destino a Santa Elena de Uairén.

No trajeto, chamou a atenção o intenso tráfego de táxis, além do normal, 
considerando a distância e o porte da cidade. Na entrada de Pacaraima, um 
comerciante de salgados e café explicou que a quantidade de táxis na rodovia 
deve-se a suprir a carência do transporte coletivo entre Boa Vista e Pacaraima, 
pois o ônibus de linha de que faz o percurso possui restrição de horários, o que 
fomenta o uso dos táxis.
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FIGURA 12
Vista aérea da cidade de Pacaraima

Fonte: Google Basemap Service, 2017. Disponível em: <http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/15537919.
jpg>. Acesso em: 8 set. 2017.

A figura 13 mostra o controle fronteiriço, vendo-se ao fundo a cobertura das 
instalações da Polícia Federal.

FIGURA 13
Posto fronteiriço da Polícia Federal em Pacaraima

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 25 de novembro de 2016.

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/15537919.jpg
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/15537919.jpg
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O centro urbano de Pacaraima situa-se na linha de fronteira com a Venezuela, 
portanto, conta com a presença e a atuação de estrutura estatal de defesa, controle 
e segurança, tanto que a área urbana situa-se em frente a um destacamento do  
3o Pelotão Especial de Fronteira do Exército. A sede municipal encontra-se a uma 
altitude de 920 metros, condição que, segundo o professor Raimundo, confere 
à cidade uma temperatura mais amena que outras regiões do estado (mas que 
vem se elevando), o que tem motivado os moradores mais abastados de Boa Vista 
a possuírem casas de veraneio em Pacaraima; e muita gente passa fins de semana 
nessas casas de campo da região.

O município está localizado dentro de uma TI e enfrenta sérios problemas 
com isso, desde quanto à propriedade da terra (as pessoas têm apenas a posse), 
a tributos, planejamento e áreas de expansão, como será detalhado na entrevista 
transcrita na seção 3. É uma cidade pacata, cheia de pequenos comércios e serviços, 
além de não possuir atrativos arquitetônicos ou urbanísticos relevantes. O som das 
pessoas nas ruas é um “portunhol” acentuado, e se percebe que ao mesmo tempo 
as pessoas falam os dois idiomas. A comutação é intensa, além de que muita gente 
tem família “do lado de lá”, ou seja, em terras da Venezuela.

Por conta da crise venezuelana, observou-se que Pacaraima, ainda, não 
tinha sido invadida por venezuelanos em busca de alimentação, serviços públicos, 
moradia etc. A equipe encontrou índios a mais que o normal, como foi dito por 
moradores da cidade, integrantes de tribos nômades, pedindo, como sempre 
fizeram. Não foram observados grupos de venezuelanos desabrigados, contudo, 
algumas pessoas em situação de rua no ponto de táxi na entrada da cidade 
pediam esmolas. Entretanto, duas semanas após a visita, a fronteira venezuelana 
foi fechada por vários dias, começando, assim, a restrição à mobilidade e a 
crise de imigração.

O maior flagrante da crise em curso no país vizinho, nesse dia, foi a venda 
e o armazenando de gêneros alimentícios básicos e de higiene, em fardos, em 
todos os tipos de comércios da cidade (lojas de roupas, farmácias etc.). Eram 
muitos fardos de arroz, açúcar e macarrão, assim como de papel higiênico e 
produtos de limpeza. Porém, pouca gente comprava. Pelos produtos oferecidos, 
a crise de desabastecimento parecia relativa apenas a esses alimentos e itens de 
higiene, o que confirmamos do outro lado da fronteira. Esses itens estavam 
em oferta também nas calçadas, sob lonas, em barracas, na frente de alguns 
estabelecimentos, estocados em galpões, e acomodados em veículos (camionetes), 
abarrotados com muitos fardos, como mostra a figura 14, e era notória a grande 
quantidade de lixo nas ruas.



Entrevistas e Observações do Território  | 217

FIGURA 14
Comércio nas calçadas da rua Monte Roraima, em Pacaraima

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 25 de novembro de 2016.

Na entrevista que fizemos com agentes públicos na prefeitura de Pacaraima, 
ficou bem descrito o quadro atual: o problema é menos migratório e mais indígena. 
Para os índios, a noção do transfronteirismo se pratica, e neste momento, para 
eles, está na hora de pedir do lado de cá, do lado brasileiro, algo considerado 
normal. Para os brasileiros moradores, mesmo com a crise venezuelana, tudo ocorre 
dentro da normalidade das oscilações cambiais e econômicas dos países. É comum 
aproveitar a oportunidade de cruzar a fronteira para escapar dos preços altos ou 
da falta de oferta de algum produto, seja em qualquer dos lados. Atualmente, os 
moradores de lá consomem aqui, mas por anos os moradores daqui fizeram o 
caminho contrário. Portanto, pratica-se a condição de hermanos, sim!

Para cruzar a fronteira, deixamos o veículo do IFRR, dado que carros oficiais 
do governo federal não têm autorização para entrar no país. O deslocamento até 
Santa Elena foi feito por meio da caminhonete do secretário Alexandre Henklain, 
que acompanhou a equipe, e por táxis, que ficam na entrada da área urbana 
de Pacaraima, fazendo a travessia da fronteira e configurando o principal meio 
de transporte entre Pacaraima e Santa Elena de Uairén. Há táxis que operam 
internamente no município, padronizados no modelo do veículo, com carros 
novos, e que circulam com taxímetro. O ponto desses não tinha movimento.  
O professor Raimundo, do IFRR, buscou outro ponto, cheio de carros velhos, com 
muita gente; ali negociou-se a tarifa: dois reais por pessoa. Apesar dos modelos 
e do tempo de uso dos veículos serem diversos, inclusive alguns amassados e 
desgastados, a frota está organizada para a prestação dos serviços, operando por 
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uma cooperativa de transporte turístico e executivo de Santa Elena de Uairén. 
O veículo que nos conduziu – e o mesmo se repetiu nos demais táxis nos quais o 
grupo se dividiu – tinha o motorista venezuelano, muitos enfeites no interior do 
carro, música caribenha. O posto fronteiriço venezuelano pode ser visto na figura 15.

FIGURA 15
Posto venezuelano de controle fronteiriço

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 25 de novembro de 2016.

Em segundos, passamos livremente as duas barreiras abertas (policiais olharam, 
apenas, e acenaram) e logo estávamos em pleno estado bolivariano. Imediatamente 
a velocidade subiu e as curvas e as ultrapassagens perigosas ocuparam o lugar da 
tranquilidade que nos trouxe João, o motorista da van do IFRR. Nos vários táxis 
do grupo, a cena se repetiu: todos disseram que a viagem foi “com emoções fortes”. 
O contínuo da paisagem não deixa diferir um país do outro; apenas o marco faz 
a demarcação (figura 16).

Tendo em vista a elevada diferença de preços relativos de combustível entre 
os dois países, logo após a passagem na linha de fronteira foi construído um posto 
de combustível, à direita, para abastecer somente os veículos brasileiros vindos de  
Boa Vista e região, evitando um grande fluxo até Santa Elena de Uairén. A figura 17 
mostra uma grande fila à espera de abastecimento.

A figura 18 mostra uma visão geral da sede do município de Santa Elena de 
Uairén. É uma cidade rodeada por montanhas, com cerca de 900 m de altitude, 
e foi fundada no início do século XX.
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FIGURA 16
Marco da fronteira Brasil-Venezuela

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 25 de novembro de 2016.

FIGURA 17
Fila de veículos brasileiros à espera de abastecimento na Venezuela

Fonte: Defesanet. Disponível em: <www.defesanet.com.br>.

http://www.defesanet.com.br
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FIGURA 18
Vista aérea da cidade de Santa Elena de Uairén

Fonte: Google. Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=santa+elena+de+uairen+map&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ved=0ahUKEwiSvZHEwMTaAhWEgpAKHUG5AC0Q_AUIDCgD&biw=1438&bih=695#imgrc=56J5FxC0racipM:&
spf=1524077918017>.

Em dez minutos, o taxista nos deixou na Plaza Bolívar, em pleno centro urbano 
de Santa Elena de Uairén, localizada a 15 km da linha de fronteira de Pacaraima. 
Nessa praça, circundada por comércios variados, presenciamos a reverência dos 
venezuelanos para com Simón Bolívar, o libertador, cuja estátua está disposta 
bem ao centro (figuras 19 e 20). A praça oferecia serviço aberto de wi-fi, o que 
a tornava bastante frequentada – serviço muito buscado por turistas brasileiros, 
já que a partir da linha de fronteira não se recebem mais os sinais de celular das 
operadoras do Brasil.

É uma cidade média, com pouco mais de 40 mil habitantes, movimentada 
e com um trânsito pesado de veículos, em sua maioria com placas locais. Socorro 
Lopes, a secretária de Assistência Social do município de Pacaraima, que nos 
recebeu e nos acompanhou, cumprimentava as pessoas em um espanhol perfeito, 
de catadores de rua a lojistas, todos velhos conhecidos. Andamos pelas ruas de 
comércio, significativamente dinâmico, com variedades de produtos de armarinho, 
beleza, alumínios, roupas, calçados, eletrônicos, mochilas, peças de veículos etc., 
a maioria de origem chinesa.
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FIGURA 19
Plaza Bolívar, em Santa Elena de Uairén

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 25 de novembro de 2016.

FIGURA 20
Estátua de Simón Bolívar

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 25 de novembro de 2016.
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A equipe observou, naquele dia, que ainda não havia desabastecimento 
devido à crise, até porque muitas lojas menos centrais sequer aceitavam reais. 
Havia, mesmo com a elevada desvalorização da moeda local, uma tentativa de 
superação e crença na economia do país. Entretanto, como produto direto da 
elevada inflação venezuelana havia muitos cambistas com sacos e pacotes de 
bolívares em várias partes da cidade.

Uma preocupação que ainda não adquiriu a centralidade necessária no 
debate brasileiro e sul-americano, seja pelos meios de comunicação, seja entre 
pesquisadores e formuladores de políticas, é quanto à elevada “invasão” de 
chineses – esta, sim, confirmada – nos negócios da região. Já havíamos ficado 
impressionados com o que vimos em Lethem, dias antes, e o mesmo processo 
se repetia em Santa Elena de Uairén e nas demais regiões fronteiriças, como 
mostra a literatura especializada e a própria experiência de visitas anteriores 
dos pesquisadores da equipe a outras regiões de fronteira no Brasil e outros 
países sul-americanos. Os chineses não só compram os estabelecimentos 
como substituem os produtos e descartam a maioria dos trabalhadores 
locais. Socorro Lopes perguntou por vários produtos venezuelanos (roupas, 
têxteis, um biscoito bem local, os pirulins etc.) e nada mais existe disponível.  
Apenas o mesmo produto chinês que chega em contêineres e é distribuído 
em todas as partes do mundo.

Em relação à situação de crise que o país atravessa, a equipe não percebeu 
naquela ocasião encerramento massivo de comércios das quadras visitadas na 
cidade, salvo uma casa de comércio que pareceu estar encerrando suas atividades. 
Nos centros comerciais ou shoppings – locais de concentração de lojas e serviços 
que comercializam basicamente os mesmos produtos oferecidos nos comércios de 
rua – também tudo fluía com normalidade. Assim, o ponto da implicação da crise 
no país, que leva à diminuição do turismo, inclusive o de compra, tem rebatimentos 
importantes no comércio local.

Em conversas com vendedores e lojistas, fomos informados que a clientela 
consumidora era composta em sua maioria por brasileiros. No entanto, apesar 
da drástica desvalorização da moeda venezuelana em relação ao real e, como 
consequência, os valores praticados estarem inferiores aos do Brasil, houve 
uma queda no comércio, como afirmou um comerciante. Sobre a crise do 
país, disseram-nos que o que mudou, além da desvalorização da moeda, foi  
o aumento da presença de pessoas de outras regiões da Venezuela. Explicaram 
que o problema da crise está mais localizado no centro do país, mas mesmo 
assim ela influiu na diminuição das vendas do comércio local. Para eles,  
o desabastecimento de produtos básicos ocorre ciclicamente no país.
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Não identificamos, também, situações de risco nas ruas da cidade. O que 
observamos foram pessoas caminhando normalmente pelas calçadas, alguns 
brasileiros, e um movimento conturbado de veículos pelas ruas centrais. 
Significativamente impactante foi a presença de cambistas nas ruas, portando sacolas 
e manuseando muitos maços da moeda venezuelana. Na extensão percorrida, não 
deparamos com grupos de desabrigados ou de desalojados, e durante o tempo de 
permanência na área central de Santa Elena de Uairén, somente fomos abordados 
por uma pedinte, com características de brasileira, e falando um português perfeito.

Feito um percurso rápido pela área central, a equipe se dividiu em três subgrupos. 
O primeiro, coordenado pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento de 
Roraima, Alexandre Henklain, foi conhecer a Catedral de Pedra Santa Elena, 
construída em meados do século XX. Um verdadeiro patrimônio arquitetônico, 
foco da atividade missioneira dos padres capuchinos da ordem franciscana no 
país (figura 21).

FIGURA 21
Interior da Catedral de Santa Elena de Uairén

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 25 de novembro de 2016.

Um segundo subgrupo, no retorno a Pacaraima, dirigiu-se às lojas de duty 
free que se situam ao longo do trecho de acesso ao limite internacional. São duas 
lojas, distantes uma da outra aproximadamente 300 m, junto a um hotel e um 
pequeno aglomerado de comércios às margens da rodovia. Foi constatado que os 
dois estabelecimentos, apesar de terem vendedores bem vestidos (uniformizados) 
e serem visitados por várias pessoas, encontravam-se desabastecidos, com poucos 
produtos e pouca variedade, particularmente perfumes femininos e bebidas, que são 



Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Norte224 | 

o carro-chefe de venda nesse tipo de comércio, pois estavam com muitos espaços 
vazios em suas prateleiras.

Quando perguntamos sobre alguns artigos, os vendedores informaram que 
apenas havia aquela unidade do produto e que todos os itens disponíveis estavam 
dispostos nas prateleiras. Na sequência do trajeto de retorno a Pacaraima, 
em uma lotação conduzida por um militar venezuelano reformado, que só 
se comunicava em castelhano, o tema da conversa novamente recaiu sobre a 
crise do país. Ele repetiu que o reflexo da crise está mais na desvalorização da 
moeda, e confirmou que seu foco se localiza mais ao centro do país. Comentou 
sobre os conflitos nos garimpos, que sempre foram acirrados nas disputas pelas 
lavras; e sobre as belezas naturais da paisagem, particularmente as cachoeiras 
de Santa Elena. A recomendada, pela beleza e proximidade, é a Jaspe, no 
Parque Nacional de Canaima, em Gran Sabana, que exige apenas o percurso 
de uma trilha de uns cinco minutos e guarda uma bela queda d’água, bastante 
frequentada por turistas venezuelanos.

O terceiro subgrupo, acompanhado pela secretária Socorro Lopes e 
do professor Raimundo Almeida Pereira, simplesmente deixou a área mais 
central, mais turística, e seguiu observando o movimento fora do circuito 
turístico. Perceberam que nas imediações do centro ainda existem lojistas 
locais, quitandeiros, donos de pequenas mercearias onde se pode comprar, por 
exemplo, harina de maíz para arepas, tomates de árbol e os produtos venezuelanos 
indisponíveis no centro, mas apenas em moeda local. Nesses, os balconistas são 
venezuelanos e fazem questão de falar em espanhol. Pelo caminho, também, 
encontravam-se algumas areparias, que serviam, além de arepas com vários 
recheios, os caldos, e podia-se ouvir a música caribenha a todo volume (mais 
à noite, disseram que por ali também se dança); trocaram-se receitas sobre 
as várias formas de se fazer arepas, sobre ditos locais, e os dois condutores 
fizeram lembrar que a água de panela colombiana é similar ao papelón con 
limón venezuelano, ou seja, um refresco de água, limão e rapadura, comum 
nesses dois países, e que não se consome no Brasil. Em um colégio imenso, 
que tomava toda uma quadra, crianças e jovens com camisas de uniformes de 
diferentes cores (cada cor representativa de um nível) faziam educação física. 
Alguns jogavam beisebol (figura 22).

A descoberta das características locais em exuberância nos espaços mais distantes 
do circuito turístico sinaliza que a presença chinesa é preocupante. Sub-repticiamente, 
ela invade os territórios, criando uma territorialidade própria, que desconstrói toda uma 
cultura local e homogeneíza a fronteira, pois consolida uma presença que se reproduz 
em todas as cidades sul-americanas nos últimos anos, principalmente as brasileiras. 
O grupo voltou a Pacaraima numa lotação, que saía de bem longe do agito da parte 
mais central. No percurso, combinaram uma grande festa, que aconteceria na Plaza 
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Bolívar no fim de semana anterior ao Natal, e que uniria famílias que se repartem 
entre as duas cidades. Por lá, como em todo o país, certamente, a vida segue sua rotina.

FIGURA 22
Colegiais em Santa Elena de Uairén jogando beisebol

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 25 de novembro de 2016.

Outra vez, a passagem pelo controle foi comum a todos os três grupos, aos 
quais não foi solicitado documento algum. Somente os oficiais do controle sanitário 
brasileiro olharam para dentro dos carros. Comparativamente à fronteira Brasil-Guiana, 
a estrutura de segurança e controle do recorte do limite internacional de Roraima com 
Gran Sabana apresenta diferenças significativas de quantitativo de pessoal dos dois 
lados da fronteira, e há uma dinâmica maior de pessoas e produtos atravessando a 
linha. Como informaram, parte dessa dinâmica deve-se aos veículos que atravessam a 
fronteira para comprar gasolina, que na cidade venezuelana é ofertada a preços muito 
baixos, quando comparados aos preços brasileiros.

No arranjo transfronteiriço Pacaraima-Santa Elena de Uairén, os aspectos que 
amalgamam as relações devem-se ao idioma falado na Venezuela, o espanhol, às relações 
comerciais e complementariedade de serviços, e aos muitos anos de livre contato entre 
as pessoas, inclusive na formatação das relações de parentescos entre os dois lados da 
fronteira, o que ampliou e fortaleceu a interação entre os municípios fronteiriços. 
A atividade de campo, além de propiciar a observação dos fluxos no arranjo, permitiu 
observar como os relatos polarizados na sociedade influem na dinâmica econômica 
e social desse ponto da fronteira internacional. É inegável que a Venezuela passa por 
uma crise e que isso gera pressão sobre seus vizinhos, e os primeiros a sentirem esses 
impactos são os moradores e administradores das áreas urbanas fronteiriças vizinhas.
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3 ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS NA PREFEITURA DE PACARAIMA

Entrevistados:

• Socorro Maria Lopes – secretária municipal do Trabalho e Promoção 
Social de Pacaraima;

• Alexandre Henklain – secretário de Estado do Planejamento e 
Desenvolvimento de Roraima; e

• Eduardo Oestreicher – diretor na Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento de Roraima (Seplan/RR) e presidente da Câmara 
Venezuelana-Brasileira de Indústria e Comércio.

Participantes das entrevistas: Aline Fagundes, Morganna de Oliveira e Maila 
Romano Villa Verde (MI); Bolívar Pêgo (coordenador do projeto Fronteiras do Brasil), 
Alexandre Cunha, Rosa Moura, Caroline Krüger, Maria Nunes e Samara Oliveira (Ipea); 
Shirley Melville (cônsul-geral da Guiana em Boa Vista); Silara Cândido (secretária da 
cônsul-geral da Guiana); e Raimundo Almeida Pereira (professor do IFRR).

Local: Prefeitura de Pacaraima, manhã de 25 de novembro de 2016 (figura 23).

FIGURA 23
Local e participantes das entrevistas em Pacaraima

          
Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 25 de novembro de 2016.

APRESENTAÇÃO

Morganna de Oliveira (MI)

Bom dia! Eu sou do Ministério da Integração Nacional (MI), na Secretaria de 
Desenvolvimento Regional (SDR), e quero apresentar a equipe: Aline Fagundes, 
coordenadora-geral de programas sub-regionais, Maila Villa Verde, do MI; e Bolívar 
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Pêgo, coordenador da pesquisa Fronteiras do Brasil, no Ipea, e sua equipe. Somos 
de Brasília e viemos para conhecer a realidade deste momento que vocês estão 
passando aqui em Pacaraima e região. No MI temos, por exemplo, atendimentos 
de defesa civil e podemos levar demandas que vocês têm agora aos nossos colegas.

Socorro Lopes

Estava esperando alguém da defesa civil. Eles iriam vir, mas esta semana não vieram.

Morganna de Oliveira

Mas é justamente para mudar essa ótica, Socorro, que a gente está trabalhando.  
A proposição é mudar essa lógica; trabalhar demandas para minimizar toda essa parte 
de convivência, particularmente na linha de fronteira, para que a gente traga alguma 
justiça para o morador, não somente da linha, mas de toda a faixa de fronteira. Para 
mudar a ótica de reação, procurando buscar realmente o desenvolvimento da região.

ETIMOLOGIA DE PACARAIMA

Aline Fagundes

Secretária Socorro, qual o significado da palavra Pacaraima?

Socorro Lopes

Houve uma palestra aqui de um professor que veio falar sobre etimologia e explicou 
que o nome Pacaraima é um erro. O correto é Paracaima, que significava “grandes 
cestos”. Pacaraima significa “grandes montes”. O que se popularizou foi Pacaraima, 
e como são grandes montes, deu no mesmo.

LEI SOBRE FAIXA DE FRONTEIRA

Morganna de Oliveira

Está sobre nossa responsabilidade, do MI, uma lei antiga, dos anos 1970.

Socorro Lopes

Qual é a lei?

Morganna de Oliveira

A lei do desenvolvimento da faixa de fronteira.

Socorro Lopes

Tem a ver com as relações do Mercado Comum do Sul (Mercosul)?
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Morganna de Oliveira

Vai além, porque estamos dedicados desde a estruturação da lei, apesar de as ações 
do Mercosul não estarem no âmbito da integração nacional.

Socorro Lopes

Você lembra o número da lei?

Maila Villa Verde

Lei no 6.634/1979.

Morganna de Oliveira

Houve alterações, mas não na sua essência. A ideia é pensar alternativas para o 
desenvolvimento da fronteira amazônica, e esse é o objetivo da nossa visita.

Socorro Lopes

Eu acho ótimo que vocês tenham vindo. Antes tarde do que nunca, 1979, não é?

Morganna de Oliveira

Mas nós temos feito ações desde então.

Aline Fagundes

Em toda a fronteira do Brasil. Toda ela, os mais de 16 mil quilômetros.

Socorro Lopes

Quando ela fez a introdução, eu entendi que era um apanhado geral. Além desse 
evento de vocês, está tendo outro na Universidade Federal de Roraima (UFRR), 
também, sobre questões fronteiriças?

Morganna de Oliveira

Sim.

Socorro Lopes

E hoje é o trabalho de campo, no caso?

Morganna de Oliveira

Isso mesmo.
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SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DE PACARAIMA

Socorro Lopes

Então, eu estou à frente da Secretaria do Trabalho e Promoção Social (STPS) do 
município de Pacaraima e a gente acaba tendo que abarcar várias outras áreas. 
O grande problema do município é ele estar dentro de uma terra indígena. O laudo 
antropológico não deixou a nossa sede fora da reserva. Então, gente, o que quer 
que venha a ser pensado em desenvolvimento para este município, tem que ser 
negociado com a Funai. Infelizmente, nós não temos autonomia. O que a gente 
pode é intermediar, enquanto prefeitura? Inclusive, uma das recomendações do laudo 
antropológico é que, sendo retirada a sede, não fica pedra sobre pedra aqui. Sabem 
disso, não é? Não pode ficar alguma edificação, nem rua, nada, absolutamente. 
Então, é bem complicada a nossa situação.

RELAÇÃO DA PREFEITURA COM A FUNAI

Bolívar Pêgo

Como é a relação da prefeitura com a Funai? Que tipo de problema existe?

Socorro Lopes

Nós teríamos que diferenciar os âmbitos das relações, porque de funcionário a 
funcionário, de servidor a servidor, as relações são excelentes. Mas de instituição 
a instituição, são bastante complicadas. Se você observar, nós temos vários problemas 
aqui na cidade que dependem totalmente de autorizações ou do consenso das 
equipes da Funai para que elas sejam realizadas, como, por exemplo, o asfaltamento.  
Às vezes é problemático até para tapar um buraco.

A reforma da via principal, a do comércio, foi feita há dois anos e meio, 
três anos. Foi um problema, porque o recurso financeiro que veio só deu para 
fazer até a metade, e a outra metade teve que ser bancada pela prefeitura, além do 
transtorno para conseguir autorização para a conclusão da obra. Aí os munícipes 
acham que tem desvio, que não vai terminar. Plantaram bananeira nos buracos 
da rua. Foi um caos. Não sabiam que estava emperrado por causa de uma 
autorização da Funai.

Bolívar Pêgo

Seria muito interessante a gente elencar quais são os principais problemas que 
existem na relação do município com a Funai, e que tipo de sugestão a atual gestão 
faz para que esses problemas sejam resolvidos.
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Socorro Lopes

Concretamente, pelo lado legal, nós não temos problemas com a Funai. O que 
nós não temos é sede. Entende? Nós é que somos um problema para a Funai. Nós 
é que estamos dentro da reserva. É simples assim.

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Bolívar Pêgo

Mas se o município foi criado...

Socorro Lopes

O laudo antropológico estava sendo elaborado quando houve a criação do município. 
Houve um conflito porque aconteceram quase que paralelamente a aprovação do 
laudo e da reserva e a inspeção do município. Daí ficou essa divergência até então, e 
nada foi resolvido, porque a reserva indígena foi homologada e nós não ficamos de 
fora. Então, nós é que estamos em um espaço que não é nosso. Esse é o problema: 
precisamos ter uma sede fora da reserva.

Bolívar Pêgo

Então, trabalhar para que o município seja legalizado dentro da reserva não é algo 
que seja relevante, de interesse do município? Porque o que a gente observou é que, 
de Boa Vista para cá, grande parte das terras são indígenas.

Socorro Lopes

Nós estamos dentro de terras indígenas.

Bolívar Pêgo

Se o município não for homologado aqui, ele iria para onde?

Rosa Moura

Eu gostaria de completar a pergunta do Bolívar: mudando a sede, ela não deixaria 
aqui as infraestruturas e os serviços associados ao controle fronteiriço? Isso teria 
que ser verificado, porque você disse que não ficaria pedra sobre pedra... Mas essa 
é a estrada de ligação com a Venezuela, e pelo que a gente viu, o movimento tem 
um fluxo denso. Quer dizer: essa localização da cidade não veio ao acaso. Será que 
mudando a sede não se cria um novo problema?

Socorro Lopes

Aí que está, não se pensa em mudança da sede. Não há uma proposta concreta 
de mudança da sede. O Eduardo Oestreicher conhece bem a situação. Levar o 
município para onde?
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Eduardo Oestreicher

Nós não temos localização geográfica para fazer mudança, pois estamos entre 
serras. Já é um absurdo nós não termos a “posse” do município, pois é uma posição 
estratégica na fronteira.

Socorro Lopes

Foi um erro, na verdade.

Bolívar Pêgo

Então, a questão é: o que precisa ser feito para que o município seja regularizado, 
mesmo estando dentro de uma terra indígena?

Socorro Lopes

A questão não é problema com a Funai. A gente não tem é sede.

Bolívar Pêgo

Pode não ser um problema, mas é uma grande restrição.

Socorro Lopes

É total. Eu tenho minha casa ali no final da rua, ao lado de uma reserva do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), por 
trás de uma plantação de um dos maiores produtores de hortaliças e tal. Mas essa 
casa não é minha.

Bolívar Pêgo

Nenhum imóvel é escriturado?

Socorro Lopes

Nenhum imóvel. Como se cobra o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 
por exemplo? Que tipo de renda o município tem, se não for alvará para táxi, alguns 
comércios que se legalizam? Não temos Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), Imposto sobre Serviços (ISS). O município fica sem receita, 
sem possibilidade de desenvolvimento.

Eduardo Oestreicher

Sim, não tem segurança jurídica.

Bolívar Pêgo

É essa a ideia. A questão da segurança jurídica foi discutida lá no nosso grupo da 
oficina de Boa Vista.
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Eduardo Oestreicher

Agora, que força é esta que mesmo que haja vontade política, a Presidência da 
República não consegue resolver essa situação? Por que será? Junto conosco, 
tem um colega que foi do Exército brasileiro (ele está aqui desde 1998), e ele 
era da tropa de campo, da infantaria, que participou da demarcação. Ele disse: 
“eu conheço andando toda essa região. Você não tem ideia do que é que tem de 
estrangeiro puxando madeira para índio, puxando para o garimpo”. Que força 
é essa que você não consegue homologar um município que é estratégico na 
nossa região?

Bolívar Pêgo

E se a gente pensar ao contrário, Eduardo? Que força está faltando para homologar? 
Começando por um movimento local, estadual, regional.

Eduardo Oestreicher

Já se fizeram todos! E agora a secretária Socorro pode contar o que já foi feito na 
parte política do município, do estado.

Socorro Lopes

Já foram feitas várias audiências públicas, várias reuniões com os representantes 
das comunidades. Inclusive, houve uma espécie de plebiscito sobre a permanência 
da sede. Há em Pacaraima uma lenda urbana que é a seguinte: se o pixau (índio) 
estiver passeando pela cidade e gostar de uma casa, diziam: “olha, vou ficar 
com essa casa aqui, porque assim que a sede for retirada a casa vai ser minha”.  
Há essa premissa dentro das comunidades. Havia mais essa história: “oh, não 
faz muito bonitinha tua casa não, porque o pixau vai ficar com ela”. A primeira 
vez que eu vim para cá foi em 1987 (eu sou de Manaus). Eu estudei aqui na 
escola municipal, aí voltei para Manaus, e vim de novo, estou aqui desde 2009.

Caroline Krüger

E o que te trouxe para cá?

Socorro Lopes

Vim convidada para trabalhar. Metade da minha família mora na Venezuela. 
Voltando ao que já foi feito, tivemos essas ações de audiência pública, até que, no 
último ano, foi colocado preto no branco. Vieram as pessoas que estavam com todas 
as informações e detalhes do laudo antropológico e foram feitas várias audiências 
de apresentação desse material para as comunidades indígenas. Foi explicado para 
elas o seguinte: “oh, não vai ficar uma cidade fantasma para depois vocês virem 
aqui e colocarem todas as famílias no município não. O que tem lá de exigência é 
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que não fique pedra sobre pedra. Só vai ficar, como está aprovado, aqui, o Exército 
e a Polícia Federal”. “Como assim?” Quer dizer, caiu por terra uma história que 
tinha se construído no imaginário das comunidades. Os 60%, 70% de pessoas a 
favor da permanência da sede, viraram 90%. De repente. Eles fazem os debates, 
as defesas, são longas essas audiências; todos os representantes indígenas querem 
falar, e eles não falam pouco.

Então, nós vimos essa virada. Na última audiência pública que tivemos, 
depois desse esclarecimento, houve uma manifestação favorável por parte da 
maioria dos representantes das comunidades indígenas para a permanência 
da sede aqui. Por quê? Porque, para fazer tudo o que eles precisarem, terão que 
ir para o município de Amajari ou para Boa Vista. Nem os entulhos poderão 
ficar. Imagina: retirar os entulhos daqui e levar para onde? Já que vocês querem 
falar sobre desenvolvimento, esse é o ponto principal. Se esse aspecto não for 
resolvido, não tem como pensar política de desenvolvimento. Quando as pessoas 
vêm e dizem: a gente quer desenvolver isso ou aquilo. Mas como a gente vai 
desenvolver? Como?

Eduardo Oestreicher

Um ponto: com a retirada dos não índios, quem vai assumir? Não digo nem 
administrar. Quem vai capacitar, orientar, para que essas pessoas possam realmente 
se sustentar?

Socorro Lopes

Porque a Funai não está cumprindo esse papel.

Eduardo Oestreicher

Quem tem feito isso é o município, o estado, em parceria com a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com outros órgãos, menos a Funai.

Socorro Lopes

Nesse ano, por exemplo, o município entregou vários minitratores em várias 
comunidades que têm uma certa produção agrícola. Procuramos parceria para 
capacitação, para dar continuidade, e foi bem complicado, bem difícil. Foi a própria 
prefeitura que teve que arcar, em uma parceria que acabou não acontecendo. 
Nos últimos três anos, em torno de vinte e trinta minitratores foram levados para 
as comunidades. A comunidade Pontão, que fica dentro da Raposa Serra do Sol, 
tem uma produção de feijão imensa. Nós temos produção de melancia, chuchu, 
banana. Ou seja, produção há, mas não temos como desenvolver além daquilo 
que está ali.
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ESTRATÉGIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA NAS 
FRONTEIRAS (ENAFRON)

Bolívar Pêgo

A Enafron possui recursos para estados e municípios na região de fronteira. 
De alguma forma o município chegou a ser beneficiado com esses recursos? Com 
algum tipo de capacitação? Ou está totalmente à margem?

Socorro Lopes

Não que eu saiba. Desde que eu assumi a Secretaria de Assistência Social, eu 
tenho ido a muitos encontros nacionais e regionais em vários locais do Brasil. 
Aí o Ministério do Desenvolvimento Social, que gerencia a assistência social, 
nivela todos os municípios por meio de um acompanhamento de vigilância 
socioassistencial. E eu tenho abordado a questão da fronteira de Pacaraima como 
uma questão diferenciada. As fronteiras em si já são um poço de especificidades, 
e cada uma delas tem que ser olhada de uma forma diferente. Pacaraima então é 
o único caso no Brasil de município que está em uma fronteira e que não tem 
sede própria. Quer dizer: como estabelecer qualquer tipo de estratégia de fluxo, 
de implantação disso ou daquilo, de desenvolvimento, em uma região que não 
tem autonomia territorial?

O IBGE RECONHECE O MUNICÍPIO

Bolívar Pêgo

O IBGE reconhece Pacaraima como município?

Socorro Lopes

Sim, reconhece.

Bolívar Pêgo

Acho que é o primeiro passo, não?

Rosa Moura

Mas o problema é a titulação.

Bolívar Pêgo

Esse me parece ser o próximo passo.

Shirley Melville

Está na mídia que uma equipe de Brasília está vindo para cá, resolver alguns problemas.
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Socorro Lopes

Aqui tudo é muito complicado, mas as coisas estão sendo feitas, de certa forma. 
Foram organizados alguns grupos para representar os interesses, mas eles estão sendo 
realizados por meio de viés político, de gabinete de senador, de deputado federal. 
Um exemplo que pode ser considerado positivo foi quando a gente apresentou as 
Escolas Interculturais de Fronteira e a Guiana abraçou o projeto.

A SEGURANÇA E A DEFESA NO MUNICÍPIO E NA REGIÃO

Eduardo Oestreicher

Nós tínhamos uma questão ideológica do governo anterior que não avançava quanto 
a essa questão. O que a gente espera é que, neste novo governo, com um pensamento 
um pouco diferente, a gente possa começar novamente uma discussão. Mais do que um 
problema do município, eu acho, uma das prioridades é nossa questão de segurança, 
porque certamente estamos sentados em cima de uma das maiores riquezas do país.

Socorro Lopes

Isso, com certeza!

Eduardo Oestreicher

Mais do que a instalação do município, está a questão de segurança.

Bolívar Pêgo

O Batalhão do Exército aqui em frente, por exemplo. De que forma ele contribui 
para essa segurança? Ou ainda há muitas deficiências?

Eduardo Oestreicher

Bolívar, para você ter uma ideia, o Exército perdeu inclusive o poder de polícia.

Socorro Lopes

Está fazendo, mais do que tudo, trabalhos sociais.

Eduardo Oestreicher

E todas as guarnições do Exército na região de fronteira perderam quantitativo, 
perderam efetivos aqui.

Alexandre Cunha

Por que isso aconteceu? O 2o Batalhão de Cáceres (Mato Grosso), por exemplo, 
está dobrando de 600 para 1.200 homens.
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Socorro Lopes

Porque também na Guiana aconteceu da mesma forma.

Alexandre Cunha

Porque não é um problema nacional. Continua havendo uma priorização do 
Ministério da Defesa no investimento nos Batalhões de Fronteira, para aumento 
do efetivo com soldados profissionais, e não com recrutas, com o intuito de 
melhorar a qualidade. Tem tido muito dinheiro nos últimos anos para isso. Tem 
alguma questão envolvendo Roraima especificamente que não é igual ao que está 
acontecendo em outros lugares. É preciso identificar.

Eduardo Oestreicher

Está aí um ponto para a gente poder identificar.

Socorro Lopes

Já é um problema. Temos que mapear isso.

Bolívar Pêgo

É preciso, realmente, mapear isso. Identificar os problemas, o que se está passando 
em Boa Vista, em Roraima. Com esses dados, como se falou na oficina, podemos ver 
o que pode ser levado a Brasília, para ser trabalhado lá, e o que pode ser trabalhado 
em nível estadual e local.

SITUAÇÃO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS, A EDUCAÇÃO E O TRANSPORTE

Socorro Lopes

Deixe-me falar outra situação importante. Nós temos aproximadamente 227 famílias 
brasileiras que moram em Santa Elena de Uairén. Nós fazemos, diariamente, o 
transporte escolar internacional, que é ofertado e realizado pela prefeitura, de 
aproximadamente 480 crianças e jovens matriculados da educação infantil ao 
sétimo ano do ensino fundamental, nos turnos da manhã e da tarde. O estado 
também realiza transporte internacional para a escola estadual, com dois ônibus, 
manhã, tarde e noite. No total, temos em torno de 600 estudantes que transitam 
de um lado para outro.

Caroline Krüger

A partir desse projeto de escola bilíngue?

Socorro Lopes

Não, anterior a isso. Esse transporte escolar é uma conquista dos alunos.
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Caroline Krüger

Por que muitos outros municípios não podem ter esse transporte?

Socorro Lopes

Esse transporte é um acordo verbal, de cordialidade entre duas prefeituras. Não 
tem nada no papel. Agora a gente muda de gestão, no dia 1o de janeiro de 2017 
assume o novo prefeito, e vai depender da boa vontade dele a manutenção desse 
serviço ou não. Vejam só: em torno de seiscentas crianças e jovens. Só na rede 
municipal tem 480.

Caroline Krüger

Quantos alunos venezuelanos de Santa Elena vêm estudar aqui todos os dias?

Socorro Lopes

Entre doze e quinze alunos venezuelanos natos. O que a gente tem são brasileiros 
ou filhos de brasileiros com venezuelanos, que têm documentação. Brasileiros com 
todos os direitos assegurados.

Bolívar Pêgo

Quanto aos custos, são divididos?

Socorro Lopes

Não. Tudo é bancado pelo município e pelo estado. Existem recursos próprios 
para aluguel de ônibus. Fazemos isso com muita dificuldade e assumindo uma 
responsabilidade imensa, tendo que ter monitor dentro do ônibus, todo controle, 
ter reunião com os pais, assinatura de termo de responsabilidade, motorista etc.

Bolívar Pêgo

No acordo verbal foi explicitado, há a possibilidade de dividir custo, responsabilidade?

Socorro Lopes

Se a prefeitura de Santa Elena se beneficia facilitando o transporte de brasileiros 
que moram lá para estudarem aqui?

Alexandre Cunha

Sim, não precisando construir escola para eles lá.

Socorro Lopes

Mas lá eles estão dispostos a construir.
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Bolívar Pêgo

É a mesma coisa se eles vierem a ser atendidos nos hospitais.

Socorro Lopes

Quando a gente leva essa proposta (aqui o prefeito atual é bem acessível), ele 
pergunta: “Quantos venezuelanos tem lá? Quantos venezuelanos moram em 
Pacaraima?”. Então, hoje estamos numa situação invertida, na qual nós estamos 
sofrendo um choque, o impacto em virtude de que vários venezuelanos estão vindo 
comprar produtos e utilizar nossos serviços aqui. No entanto, esquecemos que 
passamos mais de 30 anos fazendo o inverso e que nunca tivemos nenhum tipo 
de reclamação da Venezuela, do governo do município, do governo bolivariano.

Bolívar Pêgo

Isso mais do que justifica um acordo bilateral para beneficiar as potencialidades 
da região e compartilhar direitos e responsabilidades.

Socorro Lopes

Mas estamos falando isso de hoje, agora. Essa história de os brasileiros virem 
estudar aqui e terem transporte é uma conquista dos alunos inicialmente, é uma 
coisa antiga e o acordo consiste em: “vocês podem entrar, fazer o mapeamento aqui 
dos pontos, recolher as crianças, transitar tranquilamente, ter uma prioridade na 
parada”. Tem todos os aspectos do transporte escolar, que é conhecido lá como o 
transporte escolar do Brasil, sem ter fila para nada.

Caroline Krüger

Então tem a escola lá em Santa Elena, só que esses filhos de brasileiros têm preferência 
por estudar aqui no Brasil?

Socorro Lopes

Não, eles não têm preferência. Quando um representante da Presidência da 
República esteve aqui, eu falei para ele: “tenho essas 227 famílias, mas tem muito 
mais, só que eu só consegui mapear essas 227”. Tem o Cadastro Único, a Bolsa 
Família. O Cadastro Único não é só para o Bolsa Família, todo mundo sabe, mas 
é uma porta de entrada para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), para um 
convênio qualquer, para você não ter que pagar uma inscrição em um concurso, 
ou seja, é uma ajuda para quem não tem uma boa renda.

Aí eu faço um comparativo de quantos dos alunos que temos matriculados na 
rede são beneficiários do Bolsa Família, pois queira ou não, todos ali têm um perfil 
para estar no Cadastro Único ou se incluir no Bolsa Família, porque se for verificar 
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a faixa salarial de uma família dessas na Venezuela, hoje, não chega a R$ 40 por 
mês. Aí eu falei todo esse problema a ele: “eu não aceito a situação atual”. Como 
gestora da Assistência Social, tenho que seguir o princípio da universalidade no 
atendimento. Assumi há 1 ano e 6 meses, vinda da Educação, e quando cheguei à 
secretaria verifiquei que os brasileiros que moram em Santa Elena chegavam e os 
entrevistadores do Cadastro Único, do Bolsa Família, perguntavam “Onde você 
mora? Em Santa Elena? Então aqui não tem algo para você”.

E o serviço de acolhimento de crianças, idosos? E as orientações? Aí quando a 
gente participa das capacitações, orientam que temos que fazer vigilância, controle, 
acompanhamento para comprovar que as pessoas realmente precisam. Eu disse:  
“A partir de hoje, não tem isso de comprovar endereço. Cita endereço da secretaria, 
da prefeitura. Mas não vai deixar de fora”. Porque o sistema é excludente. Neste caso 
da fronteira, não há uma situação de especificidade, e o cidadão transfronteiriço 
tem direito dos dois lados, e sendo brasileiro, pela Constituição Federal, tem todos 
os direitos assegurados.

Caroline Krüger

Mesmo com comprovante de residência em Santa Elena?

UNIVERSALIDADE VERSUS TERRITORIALIDADE

Socorro Lopes

O princípio da universalidade acabou sendo limitado pelo princípio da 
territorialidade. Se vocês forem agora a Santa Elena, aos bairros onde mora a 
maioria dessas famílias brasileiras, vão observar que não tem asfalto, não tem água 
encanada, não tem esgoto, os banheiros são do lado de fora, fossas são cavadas ali, 
um lamaçal (agora que é época de chuva), as casas são de paredes de zinco, chão 
batido, tem muita gente em situação de abandono.

Já comentei isso várias vezes, uma situação que vem se arrastando há vários 
anos (não temos jurisdição no caso, mas a gente acompanha), de crianças cujos 
pais foram ao garimpo, e ficam os irmãos mais velhos cuidando dos mais novos, 
os vizinhos olhando. Os avós que moram em outro bairro visitam de vez em 
quando. E esses meninos não faltam às aulas, pois a refeição mais decente que 
eles fazem durante o dia é a merenda escolar. Imaginem o que é deixar de ofertar 
transporte escolar para essas crianças, imaginem o que é permitir que essas famílias 
fiquem fora de um subsídio do governo.

Bolívar Pêgo

Diante de tanta dificuldade lá, por que eles não voltam para cá?
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Socorro Lopes

Eles querem ser repatriados, mas existe muita coisa, inclusive o arraigo,2 que é uma 
questão pessoal. Tem famílias que já estão há mais de quarenta anos lá dentro e 
que convivem nesse universo transfronteiriço há anos.

Alexandre Cunha

E têm as redes sociais...

Socorro Lopes

Aí o representante da Presidência me perguntou: “Há indicadores de que eles 
querem repatriação?”. O fato de que todos os pais tenham um consenso de que 
seus filhos façam a opção de estudar no Brasil é um indicador de que eles querem 
oportunizar aos filhos um outro horizonte. Querem repatriar para Pacaraima, mas 
como? Não há terreno para construir casa, aderir ao Programa Minha Casa Minha 
Vida, por exemplo, que só conseguimos ter nas comunidades indígenas. Mas dentro 
da sede, se eu não tenho para onde expandir, como vou ter casa ou lotear terrenos?

Bolívar Pêgo

A situação lá não é a mesma? Eles são proprietários?

Socorro Lopes

Não. Lá se o latifúndio estiver abandonado e você cercar e invadir é teu.

Bolívar Pêgo

É um "atrativo"...

Alexandre Cunha

E os outros benefícios? Prestação continuada, benefícios eventuais...

Socorro Lopes

Se estiverem na escola, sim. Mas desses quatrocentos e tantos de que falei, temos 
apenas 180 alunos que recebem algum tipo de benefício.

Alexandre Cunha

Além do transporte escolar, tem outras pessoas que procuram vocês?

2. O arraigo social insere-se na autorização de residência temporal por razões excepcionais. É concedido a cidadãos 
estrangeiros que tenham vínculos familiares no país.
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Socorro Lopes

Procuram. E foi como eu falei lá no Ministério do Desenvolvimento Social, podem 
me criar problemas, sei lá, por não atender ao critério da territorialidade. Eu vou 
dar meu endereço, o endereço da secretaria, o endereço da prefeitura, da minha 
casa, pois não vou deixar de cumprir o princípio da universalidade.

Alexandre Cunha

Tem caso de venezuelano tentando acessar o benefício?

Socorro Lopes

No sistema tem uma aba referente a estrangeiro residente no Brasil. Se ele morar 
aqui e comprovar endereço, ele tem acesso a benefício.

Alexandre Cunha

Isso foi uma luta bastante grande...

Socorro Lopes

No Sul, não é? O Sul é que conseguiu isso.

Alexandre Cunha

Na verdade, foi no Acre, devido à crise do Haiti... Existem muitos casos aqui, 
com o Cadastro?

Socorro Lopes

Não tem.

Alexandre Cunha

Então não tem sido uma atração aos venezuelanos?

Socorro Lopes

Não.

Bolívar Pêgo

Nem neste período de crise?

Socorro Lopes

Nem neste período de crise. Na minha secretaria eles não têm batido à porta. Quem 
tem feito isso são os brasileiros que moram lá. Esses, sim, têm vindo.
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SISTEMA DE SAÚDE

Caroline Krüger

Vocês têm um sistema de saúde aqui? Eles procuram?

Socorro Lopes

O sistema de saúde está afogado e, também, bastante voltado para o atendimento 
externo. O secretário-adjunto comentou, em nossa última reunião, que 80% 
dos atendimentos são para as pessoas que não moram em Pacaraima. Inclusive a 
medicação, por exemplo, de doenças crônicas, como diabetes, que têm um controle 
e tem que ter comprovação de endereço... Mas nós não estamos deixando de atender. 

Caroline Krüger

Mesmo venezuelanos?

Socorro Lopes

A saúde está atendendo a todos sem discriminação alguma. E, claro, precisando 
de reforço, principalmente em medicação. Agora, por exemplo, a gente está com 
uma situação superdelicada. Os Waraos são indígenas venezuelanos que estão por 
aqui, muitos idosos e crianças ao relento. Não se pode permitir isso.

Eduardo Oestreicher

Como eles são nômades, migram naturalmente e procuramos acolher da melhor 
maneira. É da cultura deles. Vocês devem ter visto em Boa Vista. Não sei se 
passaram pelo centro da cidade, mas em cada esquina movimentada tem três ou 
quatro Waraos, mulheres com filhos, netos pedindo em sinais.

Socorro Lopes

Por serem nômades, têm características de pedintes.

Eduardo Oestreicher

Mas vocês ainda estão contribuindo aqui com o remédio para malária.

Socorro Lopes

E também leishmaniose.

Eduardo Oestreicher

Porque veio um pedido direto do governo do estado, para que a gente contribua, 
e eles estão querendo não só que chegue aqui na fronteira, mas que chegue até à 
capital do Estado, que é Ciudad Bolívar.
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Socorro Lopes

Inclusive, quando vêm alguns recursos, vêm técnicos da Venezuela, de Santa Elena, 
aqui para Pacaraima, “trocar informações”: “Quanto tem aqui? Quanto tem lá?  
E a medicação, como está? Como pode ser feita?”.

Eduardo Oestreicher

Eu, realmente, não sei como o município vai conseguir achar uma solução para 
isso. Pela situação econômica em que se encontra o país.

RECEITA MUNICIPAL

Bolívar Pêgo

E, também, pela não regularidade do município. Quanto se está perdendo de 
receita por não estar devidamente regularizado?

Socorro Lopes

Este é nosso maior problema. Como vamos desenvolver? E tem aquela história. 
Todos me cobram, condenam a prefeitura, cobrando por que ainda não foi 
construído um abrigo para os indígenas.

Eduardo Oestreicher

Na hora que a prefeitura construir para 1 mil, já virão 100 mil...

Socorro Lopes

Eu sei disso. Já conversamos sobre isso. Mas a população não entende dessa forma; 
não tem ideia de metade das dificuldades que enfrentamos...

Eduardo Oestreicher

Você viu o que estou mandando para o núcleo?

Socorro Lopes

Não, ainda não me falaram...

IMIGRAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 

Eduardo Oestreicher

Precisamos fazer uma triagem – porque tem gente se aproveitando dessa situação – e 
identificar os turistas. Se é turista, quanto tempo a Polícia Federal (PF) concedeu? 
E isso tem que envolver a PF, como estávamos conversando, Bolívar. Ela precisa 
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aceitar o convênio, assumir que pode trabalhar em parceria com o estado, com o 
município. Ela pode perguntar, por exemplo: “Você tem quinze dias de permissão 
de permanência como turista. Você tem recursos para se manter nesses quinze 
dias? Você vai para que hotel? Se não vai para hotel, vai ficar na casa de parentes, 
amigos? Onde vai ficar?”.

Socorro Lopes

Na comunidade de San Antonio, que é a que vai para o Monte Roraima, os Waraos 
entram por lá, ficam ali por uns dias, depois passam por trás da balança, pelo meio 
do matagal. Vocês vão ver que tem gente andando pelo meio da estrada. Eles não 
passam pela barreira e vão a pé, dão a volta, entenderam?

Eduardo Oestreicher

O estado está se iludindo de que virá recurso federal para ajudar.

Socorro Lopes

Realmente, não vem...

Eduardo Oestreicher

Não ajudaram no Acre, que era tudo por normativa por causa da situação do 
Haiti. Só ajudaram depois, quando se começou a colocar gente nos ônibus para 
chegar a São Paulo.

Socorro Lopes

E aqui o município foi condenado por uma ação que não foi nossa. O pessoal 
da Defesa Civil que está no gabinete integrado veio; começamos a preencher a 
ficha de identificação e fomos lá conversar com a população. Os indígenas não 
apresentam identificação, não mostram identidade, eles não têm.

Mas aqui, como estamos com uma abordagem de uma assistência social 
diferenciada, dando a entender que iria colaborar, na hora eles estavam apresentando 
a identidade. O pessoal do controle fronteiriço diz que nenhum apresenta nada. 
Quando eles são deportados e chegam lá, ninguém tem documento. Aí eles ficam 
perdidos e têm que soltar. Não tem como controlar quando eles retornam.

Mas na gente eles acreditavam, e fomos fazendo um trabalho de leve, porque 
não pode cansar: dois dias, uma coisa de leve. Mas, no terceiro dia, a gente chegou 
lá para continuar o trabalho, e aí, adivinha? O Ministério Público Federal (MPF) e 
o estadual, junto com a PF, vieram e levaram 210 pessoas de uma vez. Deportaram 
para lá. Agora, com que cara eu volto para falar com essas pessoas? Foi há um mês e 
meio. Naquela época levaram 210; hoje deve ter em torno de uns 450, novamente, 
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por aí. Mas, se eu chegar lá com a mesma conversa, não vai dar certo, porque 
justamente, eu vou estar associada a esse fato que aconteceu.

Rosa Moura

Perderam a credibilidade.

Bolívar Pêgo

Mesmo que a senhora explique, diga que são esferas diferentes, papéis diferentes...

Shirley Melville

Na Guiana existe um único documento de identidade. No entanto, para a emissão 
desse documento no Brasil, penso que há dois responsáveis: o estado e a Funai.

Socorro Lopes

Sim, é complicado!

Rosa Moura

E eles não dialogam.

Alexandre Cunha

Não dialogam! E não são só esses dois. Tem centenas de órgãos emissores desse 
documento de identidade no Brasil, e isso vira um problema. Já existe uma lei 
que determinou a unificação dessa emissão, e essa lei tem vinte anos e ainda não 
foi regulamentada.

Morganna de Oliveira

Chegou o momento de reforçar a necessidade de emissão da identidade fronteiriça.

Aline Fagundes

De um cidadão fronteiriço.

Bolívar Pêgo

Tem que haver a unificação prevista nessa lei sobre a emissão da identidade.

Socorro Lopes

Nós também procuramos.

Alexandre Cunha

Mas tem aqui o documento fronteiriço, não tem?
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Socorro Lopes

A Venezuela é que tem que emitir as carteiras fronteiriças dos brasileiros, e a dos 
venezuelanos, o Brasil é que tem que emitir. Então, alguns venezuelanos têm. Nós 
não temos. Quem de nós tem carteira fronteiriça? Os indígenas. Porque a nossa 
faixa fronteiriça é da etnia Taurepang, e nessa etnia são todos parentes, e ficam de 
um lado (país) para o outro. Essa lenda de que índio não tem fronteira não tem 
sentido. Índio não tem fronteira em faixa fronteiriça, seja o índio, assim como o 
morador nascido aqui, porque eles são transfronteiriços.

Essa é uma característica do morador daqui ou das comunidades indígenas: faixa 
de fronteira, morador transfronteiriço. Aí vem o problema com os indígenas Waraos, 
que são do delta do Orinoco, a 1.800 km de distância daqui, ou seja, sem direito 
a nenhum tipo de benefício transfronteiriço. Porque, enquanto transfronteiriça, 
posso morar em Pacaraima, posso morar em Santa Elena, não tem problema algum.  
Não vou ser cobrada, nem perseguida por isso.

LARGURA DA FAIXA DE FRONTEIRA

Bolívar Pêgo

Sobre a faixa de fronteira de 150 km de largura. A senhora acha que ela é um 
problema, é uma faixa muito estreita ou muito larga?

Socorro Lopes

Eu acho que não tem alguma diferença para o lado brasileiro. Claro que o 
transfronteiriço só pode chegar até ali, à balança. Até ali ele tem estabelecido 
como limite. Daí para baixo ele tem que ter autorização. Mas indígena não tem 
isso, porque a maioria deles é parente, todos da mesma família, todos do mesmo 
tronco linguístico, que é o taurepang, também chamado pemón aqui na Venezuela. 
E aí eles têm uma festa aqui e outra festa lá, têm jogos indígenas de um lado com 
o outro. A etnia dos que estão aqui é a dos Waraos, do delta do Orinoco. Eles não 
têm a vantagem transfronteiriça. Então, quanto a isso, com a Funai não posso fazer 
nada. Nem sequer orientar, encaminhar para a Funai, ir lá.

PRESENÇA E ATUAÇÃO DA FUNAI

Alexandre Costa

E quais são os controles do posto da Funai aqui? Tem posto em Pacaraima?

Socorro Lopes

Eu não posso confirmar se tem. Eu sei que tem os postos de saúde da Secretaria 
Especial de Saúde Indígena (Sesai), o que é outro problema que a gente tem aqui. 
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Por exemplo, lá na Raposa Serra do Sol, tem a comunidade do Pontão. Se acontecer 
um problema no Pontão e trouxerem o doente aqui para o hospital de Pacaraima, 
e tiver no hospital uma equipe da Sesai da Nova Esperança, que é bem próximo 
daqui, e se precisarmos que a Sesai assuma a situação da criança lá do Pontão, 
ela não será atendida. Eu tive um fato triste outro dia, de um bebê, que ficou na 
pedra por uns quatro dias, com os pais do lado, sem comer, sem tomar banho, 
sem nada. Nós demos abrigo, comida. Isso porque o posto do Nova Esperança não 
pode atender a uma demanda que é do posto do Pontão. É a mesma Sesai, gente!

Aí tive que pegar nosso carro, e nós só temos um, para tentar viabilizar. 
E olhe que o serviço funerário é um benefício eventual, garantido pela Funai aos 
indígenas. Mas fomos agilizando tudo: carro funerário, motorista para levar... 
Não podia deixar o menino por aqui. Aqui não tem Instituto Médio Legal (IML).

Bolívar Pêgo

Tem Funai em Boa Vista?

Socorro Lopes

Tem.

Eduardo Oestreicher

Tem superintendência.

Bolívar Pêgo

Será que a atuação da prefeitura, apesar de todos os problemas e dificuldades, não 
deixaria a Funai tranquila?

Socorro Lopes

Pois é, justamente. Tendo gente que resolve, por que é que eu vou atuar para resolver?

Bolívar Pêgo

Exatamente. O Alexandre perguntou: “Tem Funai aqui?”. É possível que não tenha 
no formato que tem em Boa Vista. Eu, como Funai, vejo que está muito cômodo!

Eduardo Oestreicher

Com a quantidade de comunidades indígenas aqui dentro do município e no 
entorno, teria que ter.

Socorro Lopes

Estou dando esse exemplo justamente, por quê? Porque não tem atuação, uma 
presença de acordo com a necessidade.
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Rosa Moura

E olha a relevância dessa atuação!

Bolívar Pêgo

Se o município, com todas as dificuldades, se desdobra para prestar serviços que 
são responsabilidade dele e inclusive as da Funai...

Alexandre Cunha

O problema é que a Funai é um órgão que está com muitos problemas, 
principalmente orçamentário.

Bolívar Pêgo

Mas isso não pode justificar. Qual instituição não tem problema?

Socorro Lopes

Tem muitos problemas, porém com uma grande capacidade de atuar.

Bolívar Pêgo

A questão indígena é complexa e a Funai pode estar refletindo essa complexidade.

Shirley Melville

Na Guiana nós ensinamos o indígena a pescar. Não entregamos o peixe.

Socorro Lopes

Certo. Você vai aprender trabalhando.

Aline Fagundes

Há pelo menos duzentos anos que se fala isso no Brasil.

Shirley Melville

Na Guiana são dados cursos para as comunidades indígenas e ao final são oferecidos 
recursos para os indígenas iniciarem seus projetos.

Bolívar Pêgo

O índio brasileiro vive sob a responsabilidade do Estado, pois são considerados 
“relativamente incapazes”, segundo o Estatuto do Índio. Há leis específicas sobre 
sua atuação e a relação com a sociedade.

Shirley Melville

Lá eles dão oportunidades, fazem projetos, ensinam como fazer, depois dão recursos.
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Aline Fagundes

A realidade indígena que eu conheço no Brasil é que o índio quer, também, os 
direitos do homem branco.

Socorro Lopes

É, ele quer permanecer indígena, mas com todos os benefícios dos brancos.

Bolívar Pêgo

Eduardo, então, a questão mais emergencial do município é trabalhar a regularização 
deste espaço urbano. Sem isso tudo é tarefa inútil.

Eduardo Oestreicher

Antigamente se fazia um cadastro das pessoas que moravam no município. Não 
sei se a prefeitura chegou a emitir uma certidão para os moradores.

Socorro Lopes

Sim. Alguns dos moradores antigos, em caso de audiências públicas, inclusive, 
são chamados a colaborar, porque são os poucos com titulação definitiva aqui que 
teriam uma situação diferenciada.

Eduardo Oestreicher

Tem um documento que diz que eles têm aquela propriedade. Se a gente for levar 
para dentro do Direito, isso não tem validade alguma.

Socorro Lopes

Verdade!

Caroline Krüger

A senhora Shirley nos falou uma coisa importante. Ela foi ao Monte Roraima e 
encontrou indígenas, e para ela esses indígenas estão há cerca de trinta anos dos 
indígenas da Guiana...

Rosa Moura

Deixa eu voltar a essa questão. Se eu chegasse hoje aqui, como é que eu moraria 
na cidade? Eu teria que conseguir a posse de alguém que já estava aqui?

Socorro Lopes

Não, não. Primeiro tem que decidir se vai comprar ou alugar.
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Rosa Moura

Então eu posso comprar também?

Samara Oliveira

Assume o risco.

Socorro Lopes

Sim, pode. Você compra. Agora, é um contrato em cartório.

Rosa Moura

Mas a minha preocupação é como explicar o crescimento da cidade, pois existe 
um crescimento expressivo: 4% ao ano entre 2000-2010...

Socorro Lopes

Não. A cidade não cresce mais. O que há aqui é: eu posso morar ou vender minha 
casa. Eu passo minha casa para você.

Rosa Moura

Então o aumento da população se dá pela fragmentação de algumas posses? Você 
divide a tua comigo e eu venho morar aqui?

Socorro Lopes

Não. Eu vendo mesmo... A tendência para quem tem terreno aqui é que ele se 
valorize cada vez mais. Primeiro porque em Roraima tem essa história: em Boa Vista 
todo mundo quer ter uma casa na serra: ou no Tepequém ou em Pacaraima. E aí, 
não tem terreno para isso, então o que vai havendo aqui é mesmo uma mudança 
da população, que vai embora e passa para outro.

Shirley Melville

Há alguma atividade de assistência social desenvolvida para mulheres, crianças e jovens?

Socorro Lopes

Sim, tem o Centro de Referência e Assistência Social (Cras), tem centro de 
atendimento à mulher, enfim todos os equipamentos de assistência social.

Caroline Krüger

E atende a todas as nacionalidades, aos indígenas?
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Socorro Lopes

A gente está atendendo até agora. De janeiro de 2017 à frente, não sei como vai 
ficar. Eu assumi uma responsabilidade e não me nego a isso. Eu ponho o endereço 
da prefeitura, não deixo de fora e faço, mas a próxima gestão não sei se vai fazer da 
mesma forma. Porque é muito mais fácil fechar os olhos, dizer que tem problema 
e mandar embora. Não estão lá, não dizem que é proibido, eu tenho que fazer 
averiguação cadastral, comprovar se a pessoa mora aquele endereço, se ela tem 
aquela necessidade, se tudo o que ela declara no cadastro é real.

Caroline Krüger

E agora, por exemplo, no hospital, se uma pessoa entrar, um desses indígenas, eles 
pedem comprovante de residência?

Socorro Lopes

Não, não pedem nada. Isto é uma região transfronteiriça. Não existe isso!

Caroline Krüger

Estou falando isso pois em muitas regiões, mesmo sendo em uma região 
transfronteiriça, isso é um diferencial, a pessoa não é atendida, a não ser que tenha 
alguma relação com alguma pessoa da cidade e peça o comprovante de residência.

Socorro Lopes

Não, até operação do Sistema Único de Saúde (SUS) é feita aqui para o pessoal.

Caroline Krüger

É um diferencial!

Socorro Lopes

Porque a gente zela por esse princípio da universalidade e, também, porque nós temos 
um dever historicamente moldado de dar esse retorno aos venezuelanos. Em 1987, 
quando eu vim para cá pela primeira vez e estudei na escola municipal – que era 
uma escola com quatro ou cinco salas, lá em cima, na entrada da cidade – aqui 
tinha um posto que só vacinava. Aqui não tinha hospital, não tinha nada. E todo 
o serviço que se demandava, mesmo das comunidades indígenas, era ofertado em 
Santa Elena. Não se pedia comprovante de endereço, nem passaporte, mesmo 
antes da situação do Mercosul. Nunca fui barrada em lugar algum e já utilizei 
os serviços de saúde, e foi muito bom o atendimento. Não faltou nada. Tenho 
parentes nascidos lá e a situação é a mesma. Então, essa relação entre Pacaraima e 
Santa Elena sempre foi muito cordial e sempre foi muito tranquila.
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Bolívar Pêgo

A entrada da Venezuela no Mercosul alterou alguma coisa?

Socorro Lopes

Tentou-se fazer com que alterasse.

Eduardo Oestreicher

E ajuda porque existe uma relação muito boa para tudo isso. Tentou-se trazer para 
cá os programas criados pelo Mercosul.

Socorro Lopes

Foi só formalizar.

Eduardo Oestreicher

Formalizar. E está tudo paralisado. Nem sei se aquele programa de atendimento à 
mulher migrante está funcionando.

Socorro Lopes

A Casa da Mulher está funcionando, mas só do outro lado.

Eduardo Oestreicher

E a escola intercultural de fronteira?

Socorro Lopes

Só do outro lado. Mas mesmo assim está paralisado porque tem a comunidade 
de Dos Cruces. As duas últimas capacitações que nós tivemos, não sei se você se 
lembra, foram por iniciativa da prefeitura.

Eduardo Oestreicher

Porque o governo federal possui ações demoradas.

Socorro Lopes

Foram aos finais de semana, para não trazer conflito com o horário de trabalho.

Bolívar Pêgo

Senhora Shirley, na Guiana tem algo pelo menos semelhante à realidade que o 
município aqui vive?

Shirley Melville

A situação na Guiana é totalmente diferente, culturalmente.
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Socorro Lopes

A Guiana é totalmente aberta, totalmente tranquila. Não tem Mercosul. E quando 
a gente teve um encontro, há alguns anos, eles foram receptivos a todas as ações.

Shirley Melville

Com relação à Funai, eu vejo que tem alguma semelhança. Nós tivemos duas 
reuniões neste ano com a fundação e há dois meses recebemos uma carta da 
instituição, demandando várias ações que não estão dentro de nossa área de atuação, 
sugerindo acordos que só podem ser feitos via presidência, diplomáticos mesmo, 
demandando tudo isso da gente. E não temos nem como responder.

Socorro Lopes

Trazendo formalidade a algo que já estava indo bem.

Bolívar Pêgo

Se a senhora concordar, se a gente precisar conhecer com mais detalhe a realidade 
da Guiana com relação a esse tema, poderíamos posteriormente ter mais contato 
com o consulado, para discutir esse tema em mais profundidade. Até para ajudar a 
compreender a problemática brasileira, pois quanto mais a gente vê o diferente fica 
mais fácil de entender a realidade. A senhora concordaria com essa possibilidade?

Shirley Melville

Sim, depois do que você falou, pensei o quanto é importante. Podem vir várias 
vezes à Guiana, pois tudo é diferente. É uma ótima ideia!

Eduardo Oestreicher

Olha, nós temos todo o apoio do consulado da Guiana em todas as demandas do 
estado. O consulado é o grande parceiro que temos em todas as demandas relativas 
à integração da região com aquele país, seja na região da fronteira, seja nas regiões 
mais ao norte.

Socorro Lopes

Até com a gente. Todo início de ano a gente faz em Pacaraima a Festa Fronteira 
Cultural, com a participação de pessoas da Guiana, da Venezuela e do Brasil, três 
dias de festa.

Shirley Melville

Um dos acontecimentos que se destaca são os indígenas de uma comunidade que 
começaram a desenhar roupas, e agora vai ter até um desfile de modas. Tudo baseado 
numa atividade de especialização. Uma importante contribuição.
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Bolívar Pêgo

Nós achamos que a conversa foi muito boa. Uma pena que sua gestão está 
acabando, como a senhora falou. A partir de janeiro é uma nova gestão.

Socorro Lopes

Corrijam-me se estiver errada. Em Roraima, tradicionalmente a secretária de 
assistência social é sempre quem?

Aline Fagundes

A mulher do prefeito.

Socorro Lopes

O único município que foge à regra é Pacaraima.

Caroline Krüger

Isso pode ajudar a ter uma gestão mais técnica, diferente!

Socorro Lopes

Então, no próximo ano, o prefeito tem uma esposa atuante, certamente ela vai 
ser a secretária.

Caroline Krüger

Então, viemos no momento em que seu resultado pode ser comparado com a 
próxima gestão!

Bolívar Pêgo

Realmente, fica mais fácil comparar os modelos de gestão. Enquanto secretária, a 
gestão termina, mas o contato pode ser continuado.

Socorro Lopes

Eu conheço Eduardo há mais tempo, em virtude da atuação nas escolas interculturais 
de fronteira, enquanto era projeto e funcionava. Depois que viraram programa, 
e com as mudanças na Venezuela, as coisas começaram a mudar e acabou que a 
gente não estava mais tendo a mesma atuação.

Eduardo Oestreicher

Não estava mais tendo uma interlocução com a Venezuela.
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Socorro Lopes

A gente não estava conseguindo desenvolver o programa. Enquanto era projeto a 
gente financiava, a gente proporcionava transporte de lá para cá.

CHEGADA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Alexandre Henklain (secretário)

Bom dia a todos!

Bolívar Pêgo

Muito obrigado por ter vindo, secretário. Fique à vontade.

Socorro Lopes

A gente nem coloca a relação entre os dois municípios no âmbito nacional, mas no 
âmbito municipal, ela é muito intimista, tem uma característica própria. Às vezes 
a gente precisa de uma areia: aqui é proibido tirar do areal, lá tem. E aí a gente 
consegue pedir uma autorização com o prefeito lá, ele libera, aí pega o caminhão vai 
lá tirar a areia; ele precisa de um barro daqui para lá. Nessa coisa de infraestrutura é 
assim, funciona assim, uma brita para tapar um buraco daqui para lá, de lá para cá.

Rosa Moura

E sem burocracia. Acordos locais.

Socorro Lopes

Sim. É uma característica daqui, desta fronteira. Porque os pioneiros dos dois lados 
eram parceiros. Se for atrás das histórias de Pacaraima, do município de Santa Elena e 
do município da Gran Sabana, vai ver que no início são muito parecidas. Agora, tem 
uma coisa que eu sempre debato e não consegui fazer essa mudança. Não são cidades 
gêmeas, são somente irmãs. Porque elas não têm um nível de desenvolvimento igual, 
não têm o mesmo tamanho, não cresceram da mesma forma, não surgiram da mesma 
forma. Então, gêmeas em quê? Irmãs, sim, mas gêmeas... Até porque, hoje, nós temos 
em torno de 14 mil habitantes em todo o município e 78 comunidades indígenas 
Taurepang e Warao. Na sede, temos de 6 mil a 7 mil habitantes, e o município da 
Gran Sabana, na sede, mais de 49 mil. Por aí é possível tirar a conclusão. A gente sai 
de uma sede para a outra e sente logo o impacto. Vocês foram lá? Dá para sentir a 
mudança rapidamente. O desenvolvimento na cidade, agora está meio caótico, mas é 
um município onde até quinze anos atrás não podia jogar papel no chão. Tinha uma 
lei, um plano diretor municipal que dizia que tinha que guardar o papel do chiclete 
no bolso. Não podia sujar a rua. Gerava uma multa. O projeto para o município era 
muito bom. Mas com as mudanças...
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PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Rosa Moura

Pacaraima tem plano diretor municipal?

Socorro Lopes

Não. Nem é município... O município é sempre prejudicado por isso. Aí, vem a 
Conferência da Cidade e se planeja, pensa um monte de coisa, daí vamos para o 
encontro nacional e chega lá e diz: “olhe, tem que fazer isso...”. Pergunto: “Como? 
Isso não pode.” Cobram que a gente tem que fazer....

INTEGRAÇÃO VERSUS INTERAÇÃO

Bolívar Pêgo

Mas elas podem ser gêmeas na integração das políticas, não é?

Socorro Lopes

Gêmeas?

Bolívar Pêgo

Mesmo no formato informal dos acordos, há uma forma de integração. A senhora 
citou vários exemplos: o da areia, o do barro... Ou seja, eles existem.

Rosa Moura

Existe uma característica específica, cada cidade tem a sua dinâmica. Mas, sobre 
ela, existe uma terceira dinâmica, um modelo de interação. Nem é de integração, 
pois é completamente fora do formal, é de interação, pois vocês estão se inteirando 
o tempo todo, queiram ou não.

Socorro Lopes

Sim.

Alexandre Cunha

Acredito que possa haver ajuda em Brasília!

Socorro Lopes

Puxa! Vou te contar, houve encontros nacionais em Fortaleza, em Boa Vista, em 
Brasília. Ninguém respondeu.
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Rosa Moura

Acho que este encontro já está trazendo resultados.

Alexandre Henklain

Eu pretendia estar aqui desde o início da manhã, mas surgiu um imprevisto. Ainda 
assim, foi possível chegar a tempo de compartilhar alguns momentos. Eu acho que é 
muito importante a experiência de estarem aqui na cidade, na prefeitura de Pacaraima, 
e visualizarem a problemática da cidade. Sei que já conversaram bastante sobre isso.

Quando vocês passaram ali pela São Marcos, passaram por uma região de 
savana. Não é uma região de florestas. A floresta acaba no Mato Grosso, ao sul, e 
aqui no norte. Inclusive, não havendo ação antrópica, a tendência é que a floresta 
aumente. Há seis mil anos, era uma grande savana, mas houve uma mudança 
climática e, com o aquecimento e o aumento da umidade, a floresta foi crescendo. 
O que passa é que os indígenas aqui também padecem bastante, não tanto como 
os Ianomâmis. Mas querem, também, desenvolver a agricultura, piscicultura, 
aquicultura, pecuária e faltam instrumentos para isso, inclusive políticas públicas.

Um dos nossos grandes problemas é criar linhas de crédito porque, como eles não 
dão garantia real, como os bancos podem financiar projetos indígenas? Esse é um grande 
desafio, e estamos pensando alguma coisa nesse sentido. O Banco do Brasil (BB) tem 
uma linha de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), que é o programa que 
mais ou menos se conforma a isso. A Desenvolve Roraima, nossa agência de fomento, 
está procurando criar uma linha de crédito para isso, porque o desenvolvimento da 
nossa região de fronteira passa necessariamente pela melhoria da qualidade de vida das 
populações indígenas. Mesmo Pacaraima tem grande parte de população indígena.

Socorro Lopes

Metade de nossa população.

Alexandre Henklain

Uiramutã é um município praticamente indígena e Normandia também tem uma grande 
participação. O ponto positivo que vejo é que os níveis educacionais têm melhorado 
bastante. E aí cabe registrar a presença do IFRR, com vários campi já espalhados pelo 
estado e a perspectiva de um primeiro instituto federal indígena, que provavelmente 
será instalado na entrada da Vila Surumu. Quando a gente desce a serra, tem uma placa, 
onde antigamente tinha um centro de formação. A ideia é instalar ali o instituto federal. 
Inclusive, a preocupação deles é formar técnicos agrícolas, técnicos em piscicultura. 
A única forma de assegurar dignidade é gerar condições de profissionalização e eles 
poderem produzir nas suas terras, sem que isso represente qualquer tipo de degradação 
ambiental. Há perfeitas condições de harmonizar com o ambiental.
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Há grandes possibilidades, também, com o turismo. Nós fizemos, em 
uma região belíssima, em parceria com as comunidades indígenas, um projeto 
denominado Caminhos de Macunaíma, que estaremos implementando nos 
próximos anos. A ideia é fazer um turismo diferenciado, com alto valor agregado, 
que seja algo parecido com um pacote de turismo, ou seja, o indígena não vai ser 
surpreendido com a chegada de um turista com sua lata de cerveja... O pessoal 
reclamava muito ali na Cachoeira do Macaco, mas estes vão ser pacotes estruturados.

Socorro Lopes

Tem uma comunidade aqui que já tem um projeto em funcionamento, nas mãos 
de comunidades evangélicas, que já estão proibindo bebidas alcoólicas.

Alexandre Henklain

Isso, adventistas. Foi regulamentado pela Funai, a partir do ano passado, o turismo 
em terras indígenas.

Socorro Lopes

Hoje, por exemplo, é dia de feira aqui. A prefeitura disponibiliza caminhões, vai às 
comunidades e traz o pessoal com alguns produtos. Eles estão aí na feira, vendendo 
goma, farinha, limão...

Aline Fagundes

Mas têm alguns casos que podem ser trazidos, mesmo a Guiana pode ter. O Grand 
Canyon, por exemplo, fica grande parte em uma reserva indígena. E na parte mais 
explorada, aquele ponto de observação, que fica na altura, eles cobram US$ 75 e 
tudo tem que ser comprado lá dentro. Não pode entrar com nada.

Alexandre Cunha

Se você quiser economizar, eu tenho que lembrar que o maior cânion do mundo não é 
o Grand Canyon, mas o Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul.

Socorro Lopes

Exatamente. Não precisa ir muito longe. O projeto de turismo indígena aqui, 
que deu certíssimo e tem há muitos anos, cobra tudo em dólar. Fica localizado na 
serra do Tepequém.

Shirley Melville

A Guiana trabalha com um projeto similar. E não tem problema.



Entrevistas e Observações do Território  | 259

Alexandre Henklain

Senhora cônsul, nós tivemos a oportunidade de, em Boa Vista, há cerca de seis 
meses, receber uma comitiva da região do Rupununi, que fica na fronteira do Brasil 
e Guiana, próxima a Lethem, que é a cidade fronteiriça.

Mais ao sul de Lethem, a Conservation International está fazendo um belo 
trabalho, voltado para turismo, que colocam mais ênfase neste momento, e, também, 
para agricultura. Foi elaborado um material belíssimo, com fôlderes, vídeos, e foram 
vender os pacotes lá em Boa Vista. Já com a perspectiva de integração e se preparando 
para uma inserção dos indígenas nesse processo de pavimentação da estrada, ou seja, 
reconhecendo que diante de uma perspectiva da pavimentação, é preciso preparar 
os indígenas para que eles continuem gerenciando os seus próprios projetos, ou seja, 
possam manter o controle de todo esse processo, e que essa integração seja feita em 
favor dos interesses deles. Muito interessante. Aqui na Venezuela, ainda que não tão 
estruturado, mas em uma região maravilhosa, a Gran Sabana, os Tepuis, simplesmente 
deslumbrantes, têm um projeto feito por meio do governo.

A área fica mais ou menos uns 60 km de San Francisco de Lami e entra lá 
para os Tepuis. Tem uma estrada só para carros 4X4, com os quais você anda uns 
40 km, de lá começa uma caminhada, de algumas dezenas de quilômetros, sobe a 
serra e volta. É preciso ter bom preparo físico, porque não é uma escalada. É uma 
semana entre ida e volta, ficando lá um pouco.

Bolívar Pêgo

É possível pensar em um acesso pelo lado brasileiro?

Alexandre Henklain

Aí é escalada. Só para alpinista de primeira qualidade. Lá atravessa a savana, 
atravessa até um rio.

Socorro Lopes

Ao Monte Roraima eu já fui duas vezes, caminhando. Antigamente era muito 
melhor. A gente ia, convivia com as comunidades indígenas mesmo, ficava uns dias 
lá nos Tepuis, numas cabanas, tinha atendimento médico. A Defesa Civil de lá já 
desenvolve esse trabalho há muito tempo. Hoje, a gente vai com uma empresa de 
turismo, que contrata os indígenas. Tem os valores, o problema é que tem toda uma 
dinâmica diferente. Por exemplo, hoje tem que se preocupar com seus dejetos. Então, 
tem que descer com tudo aquilo que subiu. E quando digo tudo, é tudo, entende?

Bolívar Pêgo

Do lado brasileiro, secretária, um sistema de teleférico não seria uma boa ideia?
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Socorro Lopes

Nem pensar! Você tem que ir para ver... Não tem condições.

Eduardo Oestreicher

Não tem condição!

Alexandre Henklain

Existem ideias nesse sentido.

Bolívar Pêgo

Há vários exemplos em regiões totalmente acidentadas onde o sistema de teleférico 
é utilizado para o turista ter acesso.

Rosa Moura

Aqui teria que ter uma limitação do número de pessoas. Há uma grande 
vulnerabilidade ambiental lá em cima...

Alexandre Henklain

Tem várias ideias dos empreendedores nesse sentido. Isso começa no fato de que 
o lado brasileiro fica lá na região do Uiramutã, e é muito mais difícil chegar lá, 
para de lá ir à Venezuela. Não tem estrada, há matas chegando, e ainda teria que 
ter uma estrutura mais completa. Mas, é claro, tem sido pensado juntamente com 
os indígenas do lado do Brasil, um projeto...

Aqui os acessos são muito mais difíceis. Então, tinha sido pensado um projeto 
com os indígenas da região, para contornar pela Venezuela. Tem tido todos esses 
entendimentos para poder ir pela mata e pela savana, até pegar o caminho tradicional que 
existe dentro da Venezuela. Seria uma alternativa, porque a escalada é para profissional 
e vai exigir algum tipo de equipamento. O lado brasileiro é aquele paredão que a gente 
vê, o tradicional, e do lado venezuelano tem a trilha, que é um lugar muito bonito. 
É uma coisa completamente única. As rochas, a energia do lugar: o Monte Roraima.

PROBLEMAS URBANOS

Socorro Lopes

Já. E gostaria de observar ainda sobre a limpeza urbana, que a gente não consegue dar 
conta. A demanda está muito grande... A cidade está muito descaracterizada, muitos 
buracos, o excesso de peso, muita carreta, muita mercadoria pesada... Foi preciso 
estabelecer um horário para os caminhões grandes transitarem na sede, porque não tinha 
condições nem de a gente andar pela cidade. E até que a gente conseguiu tudo isso...
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Rosa Moura

Caminhões vindos de onde e indo para onde?

Socorro Lopes

Caminhões de Manaus, de Boa Vista...

Eduardo Oestreicher

Caminhões de Manaus, com alimentos, que passam por Boa Vista e partem para a 
Venezuela. E agora diminuiu bastante. No começo, eles estavam conseguindo trocar 
bolívares por dólares e reais. Mas, agora, com esse aumento da demanda por dólar e 
real, o câmbio disparou. Quando começou essa negociação, ele estava girando em torno, 
mais ou menos, de 300 a 320 bolívares por real. Ontem chegou a 700 bolívares por real.

Bolívar Pêgo

Os problemas no país vizinho trazem essa elevação do câmbio.

Socorro Lopes

Eles estão com caixas e mais caixas estocadas de notas. É igual àquela insegurança 
da década de 1980, da desvalorização.

Alexandre Henklain

Nos dias anteriores, antes dessa escassez de dólar e real, dias antes dessa desvalorização, 
houve um aumento significativo na arrecadação do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS). Foi a única boa notícia que tivemos, do lado 
do governo, dentro da Secretaria de Fazenda do Estado. Com isso, houve um 
incremento de 40%. Claro, isso não compensa os prejuízos. Pacaraima sofre os 
impactos proporcionalmente muito mais do que Boa Vista. Agora eu não sei, secretária, 
como a senhora enxerga, como governo mesmo, e eu percebo aquela ênfase mais 
convencional de tentar reter a entrada. E eu percebo isso no dia a dia. Apesar de ser 
um consenso de que é uma questão humanitária, também não dá para tratar tudo 
com a energia do município. Tem que ter uma participação forte do governo federal.

Socorro Lopes

A maior preocupação da prefeitura e da secretaria é amenizar esse discurso de 
discriminação. Segregação aqui não pode haver. Nós temos uma excelente relação, 
há muitos anos, que caracteriza esta como uma fronteira tranquila. É o momento 
de a gente dar o retorno. Agora foi um forte impacto, não como no nosso caso, 
paulatinamente, com a abertura dos garimpos do lado de lá e as oportunidades... 
Mas nós não podemos nos fechar para uma necessidade da população vizinha. 
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É lógico que, como a gente falou, não só estão vindo pessoas procurando melhorias, 
melhor qualidade de vida.

Semana passada, recebi uma senhora, professora, que, para minha surpresa, nossa 
surpresa, foi minha aluna, professora de história com doutorado iniciado em história, 
pedindo um emprego para lavar, passar, cozinhar... Vocês imaginam o que é isso? Quer 
dizer, não tem apenas os oportunistas que estão vindo aqui tirar proveito, que ficam 
rondando as casas, esperando uma chance de praticar delitos, de cometer infrações. 
Também não estão vindo somente pessoas em dificuldades. Estão vindo, também, pessoas 
qualificadas, bem preparadas, que são profissionais e que estão tentando vislumbrar 
uma forma de sobreviver. De 28 mil habitantes que tinha no censo de março de 2014, 
agora em março de 2016 são 49 mil. Isto é aqui e em Santa Elena. No município da 
Gran Sabana a população quase dobrou em dois anos.

POPULAÇÃO LOCAL

Eduardo Oestreicher

Qual é essa população em Pacaraima, na sede do município? Umas 5 mil pessoas?

Socorro Lopes

O fluxo diário dentro do município deve ser em torno de umas 350 pessoas. Não 
estou falando de quem está entrando e saindo pela barreira, a Defesa Civil tem 
o dado. Mas falo do fluxo dentro do município, o que nós temos de aumento 
populacional flutuante. Nesta rua, tem umas quatro obras de construção de 
residências. E se parar nas quatro, tem uns seis, oito pedreiros, pintores que são 
venezuelanos. O aumento de população é de trabalhadores, na padaria, serviços, 
terceirização, mas o movimento da cidade...

ACOLHIMENTO DOS VENEZUELANOS

Alexandre Henklain

Estou achando muito interessante essa forma de acolhê-los, até por uma reciprocidade, 
pois há muitos anos os brasileiros foram acolhidos das mais diversas formas, mas eu 
não vejo isso em Boa Vista, nem no governo nem na população. Acho interessante 
que Pacaraima, que está sofrendo muito mais os impactos, tenha também esse 
sentimento vindo da população.

Socorro Lopes

É o que a gente pensa sempre, tenta manter enquanto discurso e posicionamento. 
Nós não podemos virar as costas, não podemos fazer isso. E outra, nenhum 
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munícipe, que more aqui há muitos anos, vai chegar para mim e dizer “não faça isso”. 
Porque é preciso reconhecer que já fomos atendidos por eles. É preciso acolhê-los.

Alexandre Henklain

Em Boa Vista, infelizmente, há situações diferentes quanto à receptividade. Nesse 
sentido, há concorrência por empregos e, principalmente, pela condição da saúde, 
a utilização das Unidades de Terapias Intensivas (UTIs), entre outros.

Socorro Lopes

Vamos relembrar a década de 1980: a economia venezuelana era muitíssimo mais 
desenvolvida que a do Brasil. Com a inflação alta, a máquina de reajuste dos 
preços vinha atrás de nós, remarcando preços todo dia, às vezes mais de uma vez 
ao dia. Aqui a inflação era bem maior, e nós vivíamos em Boa Vista. Em virtude do 
garimpo, vieram muitos venezuelanos. O venezuelano fazia com que o município 
de Boa Vista tivesse uma circulação muito maior do que teria no normal.

Eram gastos exorbitantes. Havia uma injeção de capital muito grande dentro 
do comércio, na hotelaria. Foi um momento que ajudou muito a desenvolver a 
cidade. Muitas pessoas, ao observarem essa forma de vida, até de esbanjar de algum 
venezuelano, eram atraídas e vinham para cá. E, assim, se fortaleceu e aumentou 
esse movimento aqui, em Santa Elena, dos brasileiros.

Alexandre Henklain

No final da década de 1970, início da década de 1980, houve um boom de exportação 
de madeira de Roraima para a Venezuela. Depois foi caindo, pelo protecionismo 
da Venezuela, mas continuamos exportando alguma coisa, até semente de capim 
e outros produtos.

Eduardo Oestreicher

Até 2007, 2008, a medida continuou, mesmo que de forma não tão intensa.

Alexandre Henklain

Os brasileiros iam muito para a Venezuela. Havia uma quantidade muito grande 
de garimpeiros.

Socorro Lopes

Há ainda.

Alexandre Henklain

O brasileiro é até visto de uma forma um tanto quanto preconceituosa nessa região 
de fronteira, por aquela história do garimpeiro e da prostituição. Isso era bem 
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evidente. Este é até o tratamento que nós recebíamos nos postos, embora isso seja 
uma democracia, e nos bons tempos, mas algo militarizado, digamos assim. Por um 
grande período de tempo, a nossa praia era a Ilha de Margarita. A maioria passava 
as férias lá. Hoje, as pessoas têm muito medo. Eu, por exemplo, não vou mais de 
carro, só estou indo de avião, enquanto não melhorar a situação.

Então é assim. A nossa ligação é muito estreita, o nosso futuro está vinculado 
à Venezuela, e nós não podemos esquecer que a energia elétrica que a gente recebe 
vem quase toda de lá. Mas é muita coisa para Roraima. Acho que a mensagem que 
a gente precisa passar – não é, secretária? – é de que, por exemplo, nossa situação 
não se assemelha com a chegada dos haitianos ao Acre. Eles saíram de uma ilha 
no Caribe, em pouca quantidade, chegaram ao Acre e entraram. Nós falamos aqui 
de um país de 30 e tantos milhões de habitantes, encostado aqui. Falamos de uma 
situação muito diferente, ainda mais séria.

Socorro Lopes

Muito mais intensa.

Alexandre Henklain

Se essa crise se demorar, e isso pode acontecer, serão centenas de milhares de 
venezuelanos que vão atravessar a fronteira.

Socorro Lopes

Você sabe que, por estarmos numa fronteira – nas bordas, como se diz em inglês –, é 
aqui que se sente primeiro a pressão de uma crise. Justamente, como fechou a fronteira 
(da Venezuela) com a Colômbia, não sei se já reabriram...

Eduardo Oestreicher

Comercialmente, ainda não. Está sob resistência.

Socorro Lopes

A maior procura tende a ser para cá.

ENCERRAMENTO

Morganna de Oliveira

Vou ter que interromper para podermos, infelizmente, encerrar a conversa, pois a 
equipe quer entrevistar alguns venezuelanos, conversar com as pessoas lá do outro 
lado da linha de fronteira. Se não, a gente não consegue. O que estamos conversando 
aqui é muito enriquecedor, teríamos horas e horas de conversa... Tivemos este 
primeiro contato e vamos torná-lo mais estreito com vocês. Nós agradecemos à 
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senhora e transmita nossos agradecimentos ao prefeito. Estamos à disposição para 
trabalharmos em conjunto.

Socorro Lopes

Agradeço, também, pela oportunidade de conversarmos sobre questões importantes 
do município e da região. Vou acompanhar vocês até Santa Elena.

Bolívar Pêgo

Nós agradecemos a secretária e, também, a gentileza do secretário Alexandre 
Henklain em nos acompanhar, sair de Boa Vista e vir até aqui. E, também, ao 
Eduardo Oestreicher.

4 MUDANÇAS NAS RELAÇÕES TRANSFRONTEIRIÇAS COM A VENEZUELA3

Poucos dias após a visita ao arranjo transfronteiriço Pacaraima-Santa Elena de 
Uairén, no qual tanto a leitura do espaço quanto as entrevistas realizadas sinalizaram 
relações de cordialidade e acolhimento, subitamente se deu o fechamento da fronteira 
entre Brasil e Venezuela e o acirramento da crise naquele país. Diante disso:

• Que impactos trouxeram para o arranjo e região?

• Qual a reação dos cidadãos transfronteiriços?

• Que mudanças provocaram no relacionamento dos grupos sociais, 
familiares, nos laços de cordialidade que caracterizavam a interação 
entre os povos?

Para que essas questões não fiquem sem respostas, ao fim deste capítulo serão 
sintetizados os principais eventos que consolidaram esse fechamento, a posterior 
reabertura da fronteira, as motivações e alguns desdobramentos da crise. Além de 
observações captadas na cobertura da imprensa, serão agregadas observações 
de integrante da equipe que retornou à região.

A visita ao arranjo transfronteiriço Pacaraima-Santa Elena de Uairén se deu 
em 25 de novembro de 2016. Em 12 de dezembro, a embaixada do Ministério das 
Relações Exteriores do Brasil, em Caracas, “recebeu uma nota verbal da chancelaria 
da Venezuela informando que a fronteira entre ambos os países seria fechada à 
meia-noite de terça-feira, por um período de 72 horas” (Venezuela cerró..., 2016). 
No dia seguinte, o presidente venezuelano decretou, também, o fechamento da 
fronteira com a Colômbia, atingindo as cidades fronteiriças de Cúcuta e Maicao.

3. Paula Gomes Moreira, autora. A pesquisadora da equipe da pesquisa retornou à região durante o fechamento da 
fronteira, em dezembro de 2016, e uma segunda vez em agosto de 2017.
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Do lado brasileiro, um acordo entre o governo de Roraima e representantes 
da Venezuela garantia que a fronteira seria aberta todos os dias às 16h, para que 
brasileiros pudessem regressar ao território nacional. Para tal, seria necessário 
que os brasileiros se credenciassem junto à Secretaria de Assuntos Internacionais 
da Venezuela e se apresentassem antecipadamente à Guarda Venezuelana, no 
Fuerte Roraima, localizado em frente à estrada que dá acesso ao aeroporto de 
Santa Elena de Uairén.

Na fronteira com a Colômbia, a motivação alegada era a de que o fechamento 
serviria para combater o contrabando de dinheiro e para tirar de circulação no 
país as notas de 100 bolívares, exatamente no momento em que o Banco Central 
da Venezuela anuncia novas notas e novas moedas de bolívares, para se adaptar 
à crescente inflação no país, conforme comunicado oficial. Alegam que vem 
ocorrendo um armazenamento do papel-moeda para desestabilizar a economia 
do país. “Decidi tirar de circulação as cédulas de 100 bolívares (um dólar equivale 
na Venezuela a 670 bolívares) nas próximas 72 horas e dar um prazo prudente 
para que os que possuam cédulas de 100 bolívares o declarem perante os bancos 
públicos e perante o Banco Central Venezuelano (BCV)”, disse o presidente 
venezuelano (Fechada..., 2016). Esta decisão foi posteriormente revogada (Após 
previsão..., 2017). O governo também argumentou que as máfias estariam fazendo 
contrabando de vários produtos, inclusive gêneros alimentícios, de modo a 
intensificar a escassez de mercadorias no país (Venezuela, 2016).

Conforme o próprio Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores 
declarou: “a fim de combater os ataques criminosos em nossa moeda e, com o 
objetivo de assegurar a máxima eficácia das medidas excepcionais, o governo 
bolivariano informa a decisão de fechar a fronteira [com a Colômbia] por 72 
(setenta e duas) horas...” (Venezuela, 2016, tradução nossa).

Mesmo com a previsão de reabertura, o novo ano teve início ainda com 
a fronteira fechada tanto na Colômbia quanto no Brasil. No caso brasileiro, a 
previsão de que a fronteira estaria fechada inicialmente por 72 horas foi ampliada 
para mais 72 horas, e logo após, em 17 de dezembro, anunciada que perduraria 
até 2 de janeiro de 2017; porém, esse prazo não se cumpriu. As prorrogações se 
deveram à série de protestos e saques em razão da notícia da retirada das cédulas 
de circulação (Governo..., 2017).

Inicialmente, a fronteira de Pacaraima com a Venezuela ficou completamente 
fechada, sendo que, após negociações do Itamaraty com o governo venezuelano, 
foi reaberta precariamente para pedestres no dia 20 de dezembro, entre 7h e 20h. 
A medida permitiu que muitos brasileiros, que estavam em território vizinho, 
pudessem retornar ao país, após ficarem dias sem autorização para sair.
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Iniciado o ano de 2017, veículos permaneciam sem livre trânsito, passando a 
depender de autorizações bastante burocratizadas do vice-consulado em Santa Elena 
de Uairén para possíveis travessias. Os brasileiros que desejassem atravessar a aduana 
em seus carros particulares deveriam fazê-lo em horário específico, às 14h, no fuso 
horário venezuelano, após incluírem seus nomes, até às 13h, em uma lista a ser entregue 
aos fiscais fronteiriços do Serviço Administrativo de Identificação Migratória e de 
Estrangeiros (Saime) (Correia, 2017).4 Apenas em 6 de janeiro de 2017 a fronteira 
entre Brasil e Venezuelana foi reaberta, por determinação do presidente venezuelano, 
normalizando o trânsito de pessoas, automóveis e mercadorias, inclusive para saída de 
cidadãos venezuelanos (Cristaldo, 2017). A fronteira com a Colômbia seguia ainda 
com abertura parcial (Governo..., 2017).

Para a secretária extraordinária de Estado para Assuntos Internacionais do governo 
de Roraima, Verônica Caro, “muita gente vem apenas para comprar comida e volta. 
É um fluxo bem constante na fronteira”, conforme Cristaldo (2017). Informou ainda 
que a demanda de pessoas para cruzar já havia diminuído, após a reabertura parcial da 
fronteira, e que os setores de importação e exportação foram reativados, como também 
foi reaberto o posto de combustível internacional de Santa Elena de Uairén.

Segundo a imprensa, os impactos negativos provocados pelo fechamento 
da fronteira foram de várias ordens: i) no comércio de Pacaraima, diversas lojas 
ficaram fechadas imediatamente, posto que os venezuelanos são consumidores 
majoritários (mais de 90% da clientela, segundo lojistas locais); ii) a pessoas que 
se encontravam no país vizinho acabaram buscando vias alternativas (clandestinas) 
para atravessarem a fronteira; e iii) ao abastecimento de combustíveis em Pacaraima, 
fornecido pelo posto internacional de Santa Elena de Uairén, cujo fechamento 
afetou o comércio e o trânsito.

Outros impactos, neste caso positivos, foram provocados na cidade fronteiriça 
do Brasil com a Guiana, Lethem, que teve um afluxo intensificado no comércio. 
Dados da unidade da Receita Federal do Brasil (RFB) na fronteira registram que 
o fluxo diário de veículos pela aduana cresceu de 400 para 5.000 na primeira 
quinzena de dezembro (Toledo, 2017).

No primeiro retorno à região, ainda durante o período de fechamento da 
fronteira, foram constatados esses efeitos na fronteira com a Guiana (figura 24), 
assim como outros impactos.

4. A medida relembra práticas anteriores, utilizadas pelo governo venezuelano, antes da entrada do país no Mercosul, 
para controle dos estrangeiros que desejavam atravessar a fronteira via terrestre, visto que a região ainda não estava 
sob livre-circulação. 



Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Norte268 | 

FIGURA 24
Comércio de Lethem, após fechamento da fronteira entre Venezuela e Brasil

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 12 de dezembro de 2016.

Na cidade de Boa Vista, no período de fechamento da fronteira, foi possível 
observar modificação na dinâmica da cidade, que teve seu lazer deslocado, 
principalmente, para outras alternativas de turismo, como a instância ecológica 
da Serra do Tepequém e balneários particulares. Da mesma forma, o comércio dos 
dois shopping centers da cidade se intensificou, uma vez que a população residente, 
que costumeiramente se desloca para Santa Elena de Uairén em épocas festivas e 
feriados, permaneceu na cidade.

Foi possível perceber, também, a diminuição no número de imigrantes 
venezuelanos que entraram no Brasil pela fronteira seca nos últimos meses. Muitos 
deles já se encontram empregados em comércios locais de Boa Vista, em especial, 
no setor alimentício e serviços. No entanto, a presença de estrangeiros tem gerado 
desconforto à população local, que teme a perda de empregos, de modo que as 
relações antes amistosas têm escalonado para possíveis episódios de xenofobia. Ainda 
não foram registradas agressões ou outros tipos de violência contra estrangeiros, mas 
pouco tem sido realizado em termos de assistência aos recém-chegados, haja vista que 
as medidas de tratamento dos imigrantes têm sido realizadas, principalmente, pela PF.

Em 29 de janeiro, aproximadamente 33 venezuelanos foram deportados 
por permanência ilegal em Boa Vista, que, segundo a PF, “foram localizados 
sem documentação regular de entrada no Brasil; com prazo de estada vencido 
ou exercendo atividade artística e/ou remunerada, inclusive pedindo esmolas ou 
vendendo produtos nas ruas e semáforos da capital...” (PF deporta 33..., 2017).
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Esse não foi o primeiro episódio envolvendo deportação de venezuelanos a 
ocorrer no estado. Aproximadamente 200 venezuelanos já haviam sido deportados 
da cidade de Pacaraima em setembro,5 e anteriormente outras ações desse tipo 
foram realizadas pela PF (PF deporta 200..., 2016). Em 10 de dezembro, a Justiça 
interveio e impediu a deportação de 450 estrangeiros detidos pela PF, sendo mais 
de 180 deles crianças (Justiça Federal..., 2016).

A chegada de estrangeiros também afetou a área de serviços como a saúde, de 
modo que a governadora do estado decretou emergência, pois os hospitais dos dois 
municípios (Pacaraima e Boa Vista) estavam sobrecarregados. Com o fechamento 
da fronteira, diminuiu-se a demanda dos imigrantes pelos atendimentos no sistema 
de saúde brasileiro (Brandão, 2016). Após o fechamento das fronteiras, a crise se 
intensificou na Venezuela.

Embora haja a crise, há oferta desses mesmos produtos agrícolas na fronteira. 
Em Boa Vista, por exemplo, é possível comprar produtos vindos diretamente 
da Venezuela em mercados municipais, em pequenas mercearias e por meio de 
revendedores independentes não regularizados.

Cabe mencionar, ainda, a criação de pessoas jurídicas. Nos supermercados 
da fronteira com o Brasil, mais especificamente em Santa Elena de Uairén, cada 
pessoa de uma família que trabalha nesses comércios constitui uma pessoa jurídica, 
o que garante acesso aos produtos de outras localidades. Em outras palavras, uma 
empresa que tem funcionários e detém somente uma pessoa jurídica não possui o 
mesmo acesso. Entre os grupos migratórios mais presentes na fronteira citada está 
o de chineses, em que cada um dos membros da família é uma pessoa jurídica.  
De forma metafórica, a família se torna um supermercado que recebe mercadorias. 
Assim, o que se vê nessa área é uma quantidade de produtos muito maior do que 
aquele que se tem no interior do território venezuelano.

Em janeiro de 2016, com a deterioração das instituições de saúde e a escassez 
de medicamentos e equipes médicas, muitos cidadãos venezuelanos passaram então 
a buscar o estado de Roraima para terem acesso aos serviços de saúde. É cada vez 
mais frequente o transporte de mulheres grávidas que, sem assistência pré-natal ou 
prestes a dar à luz, passaram a se dirigir aos hospitais do estado para poderem ter 
um parto seguro. Muitas das parturientes vieram inicialmente de cidades próximas, 
sobretudo, da região da Gran Sabana e, depois, de localidades mais afastadas.

A partir de 2017 cresceu o número de venezuelanos que, sem perspectiva de 
melhoria das condições de vida em seu país, emigraram para países vizinhos, como 
Panamá, Colômbia e Brasil, e também mais longínquos, como Estados Unidos e 
México (figura 25).

5. Ver entrevista no item anterior, que cita em detalhes esta ocorrência.
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FIGURA 25
Movimentação de imigrantes venezuelanos no posto da PF em Pacaraima

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea. Posição em 8 de julho de 2017.

No Brasil, houve aumento significativo também no número de pedidos de refúgio 
de venezuelanos na sede da PF de Boa Vista. A Venezuela desponta como maior grupo 
migratório solicitante de refúgio nos últimos anos, com cerca de 79,9% das principais 
migrações no período 2014-jun./2017, seguido por Cuba, Haiti e Nigéria. (tabela 1).

TABELA 1
Número de solicitações de refúgio em Boa Vista (2014-jun./2017)

País
2014 
(A)

2015 
(B)

2016 
(C)

2017 (Até junho) 
(D)

Total país 
(E)

Participação (%) 
(F) = (E)/total geral

Venezuela     9   34 2.241 6.517   8.801   79,9

Cuba   46   78    643    695   1.462   13,3

Haiti 152   18    154    223      547     5,0

Nigéria     5   61      14        8        88     0,8

Bangladesh     3   21      35        0        59     0,5

Síria     2   20      27        6        55     0,5

Total geral 217 232 3.114 7.449 11.012 100,0

Fonte: Polícia Federal de Roraima, 2017. 
Elaboração: Ipea (Dirur).
Obs.: Amostra: total de cinco ou mais solicitações ao longo dos anos.

Em meados de 2017, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
(Acnur) passou a tratar os imigrantes venezuelanos como deslocados forçados, 
diferenciando-os entre criollos e indígenas. Os indígenas Waraos são o grupo em 
maior grau de vulnerabilidade social, uma vez que sua forma de subsistência básica é 
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a pesca e o artesanato. Tradicionalmente vivendo da pesca, saíram da Venezuela e não 
encontram forma de subsistência senão o artesanato, que tem como matéria-prima 
a folha do buriti e que, devido a medidas fitossanitárias brasileiras, eles não podem 
trazer para o território nacional.

Em movimento de articulação governativa para recebimento dos deslocados 
forçados, o governo federal, junto à Acnur, à Organização Internacional de Migração 
(OIM) e ao governo estadual, iniciou, em julho de 2017 os preparativos para a 
construção de abrigos na cidade de Pacaraima e de Boa Vista.

Além da intensificação da migração, teve reforço, também, a demanda por 
trabalho, uma vez que muitos venezuelanos se encontram atualmente em subempregos, 
que pagam salários bastante inferiores ao que recebiam em suas cidades de origem.
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