
CAPÍTULO 10

CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Os dois dias em que se realizou a oficina de trabalho, bem como as atividades de 
campo em Boa Vista e nas regiões fronteiriças de Bonfim-Lethem e Pacaraima-Santa 
Elena de Uairén, confirmaram que a execução da pesquisa Fronteiras do Brasil: uma 
avaliação de política pública, buscando aproximar-se da realidade e das especificidades 
da faixa de fronteira, está possibilitando resultados positivos. A oficina foi pioneira 
em levantar questões, hipóteses e informações sobre as especificidades locais da 
fronteira amazônica, levantadas por participantes de segmentos variados, vindos 
de estados do arco Norte e dos países fronteiriços a Roraima.

A realização da oficina na região Norte foi ao encontro do desejo de 
conhecimento das realidades regionais e locais, e os resultados ajudam muito a 
responder à pergunta: Como pensar a Amazônia do ponto de vista da fronteira? 
Na busca por essa resposta desenvolveram-se as atividades da oficina, que serão 
sumarizadas neste capítulo. Muito se aprendeu, muito se trocou e certamente as 
análises e avaliações realizadas em conjunto, assim como as recomendações dos 
participantes, contribuirão para a formulação e a melhoria das políticas públicas 
sobre fronteiras. Apresenta-se, assim, uma síntese dos resultados, que obedece a 
sequência proposta para os trabalhos em grupos, quais sejam:

• compreensão da região em debate;

• seus problemas e desafios;

• as ideias e oportunidades latentes; e

• as recomendações dos participantes quanto ao aprimoramento e à 
adequação das políticas públicas ao perfil do arco Norte.

1 A COMPREENSÃO DA REGIÃO EM DEBATE

A oficina teve como fio condutor a noção de que falar da fronteira brasileira é 
falar de diversas fronteiras. No caso do arco Norte, a grande presença de reservas 
naturais e florestas marca essa diversidade – a própria Amazônia é uma prioridade, 
pelo seu potencial de riquezas minerais, biodiversidade e hídrica –, como também 
de áreas indígenas, fato que deu sentido à opção pela realização da oficina em 
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Roraima e de uma das atividades de campo em Pacaraima, município brasileiro 
situado inteiramente em uma terra indígena.

De fato, há uma Amazônia além da identificada pelas riquezas naturais e pela 
importância ambiental, ou daquela noticiada pela crescente degradação de suas 
florestas. Há uma Amazônia povoada por índios, populações remanescentes de 
quilombos, ribeirinhos, pescadores artesanais, carvoeiros, seringueiros, castanheiros, 
coletores de açaí, quebradeiras de coco babaçu etc., que habitam tanto espaços 
urbanos quanto rurais. Portanto, qualquer ação no arco Norte deve se reportar aos 
diversos atores e arranjos produtivos peculiares, como uma forma de aprimorar 
os diferentes projetos territoriais na construção de alternativas para a população.

Assim, o principal desafio dos estados fronteiriços amazônicos é uma 
maior participação de seus povos na definição das estratégias e na viabilização do 
desenvolvimento socioeconômico sustentável nos dois lados da fronteira. No espaço 
transfronteiriço, a sobreposição de territórios autônomos aumenta os conflitos dos 
diferentes atores. Atores locais avaliam que a lógica do Estado é diferente da lógica 
dos segmentos sociais da região, particularmente do indígena, o que dificulta a criação 
de arranjos específicos para esses grupos populacionais. Esta afirmativa baseia-se na 
ciência de que as terras indígenas têm sido importantes para a conservação da natureza, 
entre outras formas, por meio de associações de cultivos extrativos em unidades de 
conservação; no entanto, existe uma tensão nas práticas de vida tradicionais que 
ocorrem fora das unidades de conservação e terras indígenas, próximas à faixa de 
fronteira, e até mesmo a interdição de recursos sobre essas áreas.

Outro aspecto enfatizado foi que, mesmo que se verifique uma ocupação 
dispersa, a região não corresponde a um vazio demográfico e, portanto, prescinde 
de políticas que se voltem à ocupação e ao adensamento de seu território, seja 
populacional, seja produtiva. Nesse sentido, questionou-se quanto à definição de 
políticas e estratégias para a região: para quem a Amazônia é estratégica? Será que 
o país todo está pensando na Amazônia, nas soluções que se deve encontrar para a 
sua integração e no que isso proporcionará ao desenvolvimento nacional?

Essa reflexão introdutória concluiu que há a necessidade de que seja compreendida 
a natureza das relações transfronteiriças, para que as políticas para fronteira 
incorporem a dinâmica real desses espaços. Ressaltou-se, também, a importância 
das cidades gêmeas na implementação de políticas e na condução de meios para a 
construção de alternativas que representem os vários segmentos da sociedade.

2 PROBLEMAS E DESAFIOS DO ARCO NORTE

Se por um lado os indígenas enriquecem a diversidade do arco Norte, por outro, 
sofrem com a ausência de um tratamento específico, que reconheça e interfira em 
sua condição de pobreza, e se preocupe quanto à integração das terras indígenas 
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com outros setores da sociedade. Isto facilitaria a mobilidade e a prestação de 
serviços essenciais, como saúde e educação, ausentes devido ao isolamento das 
comunidades. Além desses problemas, é necessário que se amplie o diálogo entre 
a Fundação Nacional do Índio (Funai) e governos estaduais e municipais, a fim de 
que sejam elaboradas estratégias adequadas para essas áreas de fronteira.

No âmbito do isolamento, as vias de conexão foram apontadas como um 
grande problema na faixa de fronteira do arco Norte. Embora a maior bacia 
hidrográfica do país se situe na região, as hidrovias não garantem a conexão necessária 
aos deslocamentos internos ao arco nem viabilizam integrar essa fronteira ao restante 
do território. A malha rodoviária é insuficiente e precária, e os serviços aéreos carecem 
de rotas e tarifas que permitam os deslocamentos de muitos segmentos sociais.

A região também possui deficiência em equipamentos e formas de comunicação 
entre os órgãos que atuam nesta faixa. Inexiste a integração dos serviços de 
telecomunicações e um centro integrado de controle com os países vizinhos, há 
deficiência de servidores para atendimento e são frágeis os canais de comunicação, 
particularmente pela instabilidade na conexão de internet.

Segurança é uma área na qual foram pontuados muitos problemas, 
destacando-se a baixa interlocução entre os órgãos de segurança na fronteira e 
uma política quase inexistente voltada ao intercâmbio e compartilhamento de 
informações de inteligência para instituições de outras áreas, como de defesa e 
controle ambiental sanitário. De modo geral, controle e fiscalização são precários no 
arco Norte: além da rotatividade de recursos humanos nas instituições de controle, 
muitos postos funcionam em horários restritos ou têm atendimento limitado, o que 
interfere no controle do que entra ou sai do país, facilitando o tráfego de itens ilícitos 
transnacionais (tráfico de pessoas, drogas, descaminho de mercadorias, comércio 
“formiga”, veículos roubados, principalmente motos, e outras práticas ilícitas), e 
gera precariedade no controle sanitário, com falta de unificação de protocolos de 
fiscalização e segurança, não garantindo a agilidade nos processos de prevenção e 
disseminação de pragas e doenças. Assim, demarca-se uma insegurança devido às 
portas abertas da fronteira.

Apesar dos investimentos significativos na militarização das fronteiras, esse 
trecho do território brasileiro se ressente do tratamento dispensado a ele pelo Estado 
no que tange a recursos para o desenvolvimento na fronteira, pois, comumente, há 
restrições de investimentos para determinadas ações. O papel dessa base territorial 
voltada para a defesa impõe obstáculos logísticos, desestimula a presença de 
elementos estrangeiros (ativos ou pessoas) e salienta a vulnerabilidade do estado 
quanto ao combate a atividades ilegais, como o garimpo.

Foram destacados problemas referentes à integração da base produtiva não 
consolidada – como arranjos produtivos locais (APLs) não identificados, baixo 
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intercâmbio comercial, falta de apoio à agricultura, produção de alimentos e 
abastecimento, compra de produtos sem certificação, trabalho informal e garimpo 
ilegal – e necessidade de alternativas de geração de renda para as famílias. Ao mesmo 
tempo, a pressão econômica e formas impróprias de apropriação do solo têm sido 
as maiores responsáveis pela devastação da floresta.

Criticou-se a falta de visão de desenvolvimento na faixa de fronteira do arco 
Norte por não viabilizar a potencialidade de uso da biodiversidade, pois a presença 
do Estado está focada na ocupação e administração do território, em detrimento do 
desenvolvimento econômico e social. Mostrou-se a necessidade de definição de 
marco regulatório e de um sistema de gestão transfronteiriça, com reforço do diálogo 
para o estabelecimento de parcerias, intercâmbios e disseminação de informações, 
dado o frágil processo de governança interfederativo e transfronteiriço.

A não integração dos serviços públicos, com oferta incipiente e baixa qualidade, 
foi destacada como um grave problema no arco Norte devido à carência e à sobrecarga 
nos serviços de saúde (falta de hospitais e de especialistas), saúde primária precária 
e saneamento deficitário, por vezes inexistente, com despejos de rejeitos nos rios e 
lixões a céu aberto. Na área de educação, há diversos pontos a serem melhorados, 
como a oferta restrita e de baixa capilaridade na área da educação, falta de escolas 
binacionais e cursos de língua estrangeira – pois o idioma é um grave problema de 
comunicação e interação –, ausência de ensino técnico-profissionalizante e nível 
superior, além de falta de oportunidade em pesquisa, desenvolvimento e inovação.

O debate sobre políticas públicas mostrou relativa invisibilidade e ineficácia 
das políticas implementadas ou em implementação, dado que o grupo manifestava 
desconhecimento da existência de impactos efetivos devido à falta de divulgação e de 
uma avaliação periódica com indicadores de resultados. Além da ausência de planos 
estaduais de desenvolvimento e integração fronteiriça, foi apontado que os governos 
têm atuado de forma esparsa, isolada e descontínua diante de tantos desafios, 
com incipiente interação política e falta de sinergia entre as próprias políticas; e 
que o governo federal não tem atuado de forma homogênea entre as Unidades da 
Federação (UFs) – ainda incipientes as ações binacionais; o processo de governança 
interfederativa e transfronteiriça; e o aporte de recursos com políticas de longo 
prazo, com visão de Estado. Neste aspecto, ocorrem oscilações políticas e inversão 
de recursos, já insuficientes, acarretando descontinuidade, sobreposição de ações 
e perda da memória institucional.

Ao longo do debate políticas foram identificadas e concluiu-se que houve 
significativo aporte na área de segurança, com destaque ao programa Calha Norte. 
Na educação, destacaram-se o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Roraima (IFRR) – que tem oportunizado a entrada de estrangeiros, educação 
profissional e cursos de idiomas – e o Programa das Escolas Interculturais de 
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Fronteira (Peif ), no qual são estimuladas a educação bilíngue e as trocas culturais. 
Na cultura, foi relevante a ação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan); na saúde, o SIS-Fronteira, além de acordos de cooperação sobre 
biodiversidade no Amapá e algumas ações localizadas de apoio ao empreendedorismo, 
referentes aos APLs, no Alto Solimões. Sugeriu-se que o mais importante é que 
as políticas públicas saiam do papel para que consigam mudar a realidade da 
faixa de fronteira.

Quanto à participação de empresas privadas e entidades civis, apesar do 
grande interesse, com exemplos de comissões de vizinhança entre países, persiste a 
necessidade de desburocratizar relações com particulares, pois os grupos observam 
que não se usa uma política efetiva para esta participação na solução dos desafios.

A gestão urbana também se enquadra entre os problemas, fundamentalmente 
nas cidades gêmeas ou arranjos transfronteiriços. Não há planejamento integrado das 
áreas urbanas, tampouco regulação urbanística e sistema de governança compartida. 
Falta uma maior aproximação nos órgãos de planejamento e administração das 
cidades vizinhas para adoção de medidas, agendas e campanhas conjuntas de 
mobilização social como, por exemplo, vacinação, mobilidade, comunicação, 
violência doméstica, eventos cívicos e desastres naturais. Sublinhou-se, nas reuniões, 
que as cidades fronteiriças teriam a oportunidade de viabilizar uma estrutura-base 
para a geração de emprego e renda em ambos os países.

Pacaraima destacou-se devido à concentração de problemas que dificultam a 
gestão urbana, a começar pelo fato de que a sede municipal se encontra dentro da 
reserva indígena São Marcos. O município foi criado quando o laudo antropológico 
estava sendo elaborado, o que acarretou um conflito, porque, quase paralelamente 
à aprovação do laudo, houve a aprovação da reserva e a inspeção do município. 
Assim, a reserva indígena foi homologada e o município pleiteia uma sede fora da 
reserva. Lá, nenhum imóvel é escriturado e há limitações à cobrança do Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU) e outros tributos e taxas, pauperizando 
a receita municipal. Ele fica privado também de segurança jurídica, pois seu 
status jurídico está indefinido, e possui sérias dificuldades para criar linhas de 
crédito, particularmente voltado a indígenas. A inserção de transfronteiriços no 
cadastro único do Bolsa Família também é problemático, pois o sistema permite 
que o estrangeiro residente no Brasil, comprovando o endereço, tenha acesso 
ao benefício. São problemas que se agudizam com o recente intenso afluxo de 
imigrantes venezuelanos e evidenciam a necessidade de viabilizar a identidade 
fronteiriça, visando facilitar a circulação de pessoas, a realização de negócios e o 
desenvolvimento de atividades. Ainda assim, o município oferece minimamente 
transporte de estudantes, vagas em escolas locais, acolhimento em postos de saúde 
e assistência social, com base em acordo verbal entre as prefeituras.
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Por fim, entre os vários problemas postos em debate, salientam-se os impactos 
na região decorrentes da atual crise na Venezuela, com forte repercussão em 
Pacaraima e Boa Vista, cidades de Roraima, como um problema da faixa de 
fronteira que acompanha o país. Nas palavras dos participantes, esta é uma crise que 
precisa ser tratada com absoluta seriedade, muita inteligência e discernimento, sem 
desconsiderar que o Brasil tem um superavit com a Venezuela que precisa, ainda que 
parcialmente, ser compensado. É necessário reconhecer que a população brasileira 
anteriormente fora atendida por eles, portanto, agora é preciso acolhê-los. Ademais, 
há uma ligação muito estreita entre os dois países, com alguns elementos de 
dependência que garantem o futuro do estado, como em relação ao fornecimento 
de energia elétrica.

3 IDEIAS E OPORTUNIDADES

Adotando as posições do palestrante Rezende Filho, defender a Amazônia é 
muito mais do que estabelecer unidades militares estrategicamente posicionadas, 
com efetivos treinados e preparados para atuar no terreno e com o uso de novas 
tecnologias. Defender a Amazônia é tudo isso e também criar e inter-relacionar 
estratégias que promovam o desenvolvimento sustentável regional. Não há defesa 
sem desenvolvimento, e tampouco desenvolvimento sem defesa.

O grande potencial de riquezas minerais e biodiversidade, a vivificação das 
fronteiras, a proteção ao meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais são 
aspectos essenciais para o desenvolvimento e a integração amazônica. A Amazônia 
depende do desenvolvimento econômico trazido pelos segmentos sociais que vivem 
nesse espaço e, por isso, as ações devem estimular uma maior integração política, 
social e cultural entre o povo amazônico. As políticas públicas devem objetivar a 
ocupação e o controle adequado do território, e considerar que heterogeneidade 
e integração são importantes ao desenvolvimento.

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Roraima 
(Seplan/RR), por meio do seu secretário, destaca a proposição de um programa 
de desenvolvimento sustentável e de geração de emprego e renda, uma grande 
oportunidade para a região, ancorado em pilares como: i) questão sanitária; 
ii) zoneamento ecológico econômico (ZEE); iii) licenciamento ambiental; 
iv) regularização fundiária; v) incentivos fiscais; vi) infraestruturas econômica e 
urbana; vii) acesso ao mercado; viii) tecnologias; e ix) assistências rural e técnica.

Esse conjunto de propostas pode criar um ambiente favorável para estimular a 
produção em Roraima. O mesmo programa avalia a distância do estado em relação 
ao centro-sul do Brasil, e se ele se integra à Comunidade do Caribe (Caricom), 
sediada em Georgetown. Visualiza uma região geoeconômica para atender às 
demandas e, também, para receber produtos e serviços do Brasil, da Guiana e  da 
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Venezuela. Ou seja, ele propõe pensar a Amazônia do ponto de vista pan-amazônico, 
e tornar a Pan-Amazônia uma realidade, a partir da integração dos povos, do 
compartilhamento da ciência e tecnologia, do comércio, da inclusão produtiva e 
da melhoria na qualidade de vida dos que aqui vivem.

Uma prática exemplar do arco Norte da faixa de fronteira são os arranjos 
transfronteiriços de conservação da natureza. Estes arranjos constituem áreas que 
procuram acomodar diferentes visões da natureza: de uma natureza frágil, que possa 
ser planejada e precisa ser protegida, e de uma natureza forte, que influencia o seu 
financiamento externo. Neles, o importante é a possibilidade de convergência de 
um marco legal para articulação dos produtos florestais e uma forte conexão entre 
os atores locais no mercado de trabalho, ainda pouco integrado, principalmente 
do trabalho volante, que é pouco regularizado. No caso do contexto internacional, 
há uma espécie de laboratório de experiências de governança global do qual se 
pode tirar ideias sobre como lidar com esse tipo de solução espacial, por meio de 
mecanismos de governança.

A mobilidade da população, particularmente nas cidades gêmeas ou arranjos 
transfronteiriços, oferece oportunidades de importantes trocas e interações para 
as dinâmicas territoriais. Isso também deve ser levado em consideração quando a 
questão do desenvolvimento for discutida, pensando de uma maneira transfronteiriça, 
pois parte desses movimentos ainda são informais, mas alimentam um mercado 
de trabalho importantíssimo para as populações dedicadas a atividades extrativas 
ou em atividades tipicamente urbanas.

O Ministério da Integração Nacional (MI) criou uma política pública que está 
sendo trabalhada com o levantamento dos APLs e o desenvolvimento desses arranjos, 
mais voltada a projetos-pilotos, para que se consiga o desenvolvimento regional. 
Há também o compromisso de apresentar um plano de política pública para a faixa 
de fronteira por meio da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração 
da Faixa de Fronteira (CDIF), como prevê o decreto que instituiu a faixa de fronteira.

De modo mais pontual, as oportunidades apresentadas pela faixa de fronteira 
do arco Norte são ressaltadas durante o debate, como: i) espaço de união ou encontro 
entre o país e seus vizinhos; ii) proximidade dos países para formatar interesses e 
estratégias comuns; iii) contato com o exterior, que permite a assimilação de um 
segundo idioma; iv) circulação das pessoas, com a facilidade do ir e vir entre cidades, 
o que garante a interação entre os moradores de ambos os países; v) biodiversidade, 
como um meio potencial de geração de trabalho e renda; e vi) empreendedorismo 
e outras alternativas laborais, que ajudam a evitar a entrada em atividades ilícitas.

Entre as ideias discutidas, sugeriu-se conhecer e reproduzir experiências e 
políticas públicas exitosas para a população fronteiriça, como: i) o Madre Diós, 
Acre, Pando (MAP); ii) a experiência de gestão urbana de Dionísio Cerqueira, 
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em Santa Catarina, Barracão, no Paraná e Bernardo de Irigoyen, na Argentina; e 
iii) o modelo de gestão integrada de Quebrada de Santo Antonio, formada pelas 
cidades de Letícia, na Colômbia, e Tabatinga, no Amazonas.

4 PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES DOS PARTICIPANTES

Para finalizar a síntese dos trabalhos, destacam-se algumas recomendações gerais para 
o arco Norte aprovadas pela plenária da oficina de trabalho. No corpo deste livro, 
cada proposição é justificada, analisada detalhadamente e debatida, além de expressar 
o anseio pela solução de problemas que colocam limites ao desenvolvimento e à 
qualidade de um cotidiano seguro, saudável, sustentável e de respeito ao outro.

Do ponto de vista econômico, a principal recomendação é a integração de 
cadeias produtivas, por meio de definição de APLs, com destaque para as atividades 
de agropecuária, turismo, florestais e industriais, dentro do contexto do projeto de 
integração da União das Nações Sul-Americanas (Unasul) e do Mercado Comum 
do Sul (Mercosul), incluindo o fortalecimento do serviço de assistência técnica e 
extensão rural e fomento aos pequenos negócios, e que levem em conta a segurança 
alimentar. No caso específico de Roraima, demanda-se a implantação do polo 
agroindustrial e comercial de interesse comum, com foco na complementaridade 
das economias, efetivando Roraima como porta para o Caribe e outros mercados; 
e consolidação do corredor turístico Amazônia-Caribe.

Para toda a região há necessidade de que se viabilizem investimentos e ações em:

• infraestrutura econômica em rodovias, aeroportos, hidrovias (portos) e 
energia elétrica;

• armazenagem em silos;

• assistência técnica;

• fontes de financiamento de longo prazo;

• base institucional de suporte à implantação de polo de desenvolvimento 
adequada;

• construção de carteira de projetos de infraestrutura regionalmente 
estratégicos, articulados aos projetos previstos no Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) ou pelos estados; e

• instituição de fundo ou programa de financiamento em moeda nacional 
nas operações comercias na faixa de fronteira com os países vizinhos, no 
marco da Unasul/Mercosul, ou estabelecimento de quotas de importação.

No âmbito da infraestrutura, são urgentes o fortalecimento, a ampliação e a 
modernização da infraestrutura rodoviária, com restauração e recuperação das BRs 
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401, 432 e 174, que são vias de integração física entre Brasil, Guiana e Venezuela, 
respectivamente, e implantação do Programa de Estradas Vicinais Pavimentadas 
na faixa de fronteira. Na escala dos arranjos transfronteiriços, deve haver a criação 
de linhas regulares de transporte público com tarifas urbanas e integração de tarifas 
locais de telefonia e postagem nas cidades gêmeas.

Recomenda-se, também, a adequação das normas regulares da Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac) para que sejam consideradas as peculiaridades 
regionais nas faixas de fronteira, possibilitando atualizar o Plano Aeroviário Estadual 
(PAE) com fins de ampliação física entre Brasil, Guiana e Venezuela. Devem ser 
criados voos regulares entre as capitais dos estados do arco Norte e as capitais dos 
países andinos; e reconhecimento oficial dos aeroportos de Santa Elena de Uairén 
(Venezuela) e Lethem (Guiana).

A infraestrutura energética precisa ser consolidada com a implantação e 
ampliação de sistemas de geração de energia, incluindo os modelos alternativos 
(eólica e solar). Deve haver discussão dos acordos entre Brasil, Venezuela e Guiana 
sobre importação e exportação de energia elétrica, construção de hidroelétricas, 
melhoria do sistema de distribuição de energia elétrica nos municípios para atender 
empreendimentos locais e recursos financeiros para investimento nos sistemas 
de distribuição. Também há que se ampliar os sistemas de comunicação com 
estabelecimento de parâmetros de concorrência e prioridade para o Plano Nacional 
de Banda Larga (PNBL).

Outra recomendação aprovada é quanto a aparelhar e fortalecer uma estrutura 
de serviço público eficiente na faixa de fronteira nas áreas de saúde, educação, 
segurança, transportes, telecomunicações e serviços de fiscalização. Existe a 
necessidade de realizar concursos regionais para cargos públicos na fronteira e 
adequar as normas do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Ministério da Educação 
(MEC) para o atendimento ao estrangeiro, além da integração dos serviços e rotinas 
de atendimento aduaneiro, de fiscalização sanitária e fitossanitária, de seguros e 
demais órgãos anuentes, em centro integrado e com adequados recursos físicos  
e humanos. Uma alternativa sugerida é atrair imigrantes para atender as áreas que 
necessitem de mão de obra qualificada.

Recomendou-se a elaboração e execução de ações a partir de planejamentos 
estratégicos integrados, e para tanto deve-se haver a participação do estado e de 
consórcios municipais (cidades gêmeas), bem como a realização de ZEEs da faixa 
de fronteira e a formação e/ou fortalecimento de consórcios intermunicipais. 
Nas cidades gêmeas ou arranjos transfronteiriços, é imprescindível a elaboração dos 
Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano, priorizando os espaços urbanos, e a 
integração binacional dos serviços relativos a educação, saúde, trabalho, mobilidade 
urbana, cultura, lazer, esportes e turismo.
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Com grande destaque, apontou-se a necessidade do fortalecimento dos 
procedimentos de segurança na faixa de fronteira, como:

• investimentos em infraestrutura de segurança, como, por exemplo, um 
sistema informatizado;

• aumento do efetivo de servidores (Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 
Receita Federal do Brasil e Polícias Militar e Civil) para abertura 24 horas;

• implantação de sistema de vigilância 24 horas para veículos e passageiros 
dos órgãos estaduais e federais de vigilância sanitária;

• capacitação bilíngue dos policiais e demais agentes; e

• criação de remuneração adicional.

Deve ser dedicada maior atenção para temas sociais e ambientais, como 
educação, formação profissional e campanhas de saúde que abranjam temas 
como doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), Aids, vacinação, amamentação, 
desmatamento e queimadas. A elaboração e a implantação de projetos de saneamento 
básico, resíduos sólidos e drenagem urbana também devem ser consideradas.

Sobre normas e procedimentos, recomendou-se harmonizar a legislação nas 
áreas de transporte de mercadorias e pessoas, além de compatibilizar a fiscalização 
sanitária e fitossanitária da faixa de fronteira, com ampliação do sistema de 
pagamento em moeda local para os países vizinhos no âmbito da Unasul/Mercosul, 
no mesmo modelo do convênio celebrado entre Brasil e Argentina. Indicou-se a 
diminuição e unificação de barreiras não tarifárias, no âmbito do Mercosul; a revisão 
do Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e Cargas entre 
Brasil e Venezuela (Decreto no 975/1999); a sanção de Emenda do Anexo II do 
Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e Cargas entre Brasil 
e Guiana; e uma gestão eficiente para que a Receita Federal normatize o Acordo de 
Alcance Parcial de Complementação Econômica no 38 entre o Brasil e a Guiana.

Alguns grandes desafios apontados pelos participantes são:

• estabelecer uma agenda de gestão interfederativa para a resolução das 
questões das fronteiras brasileiras;

• criar instituições conjuntas e mecanismos binacionais que abarquem 
os níveis binacional ou de interagências, à semelhança do que tem sido 
feito no caso da segurança;

• executar a paradiplomacia subnacional e interagências e maior participação 
dos parlamentares dos estados fronteiriços nas demandas específicas e 
qualificadas para a faixa de fronteira; e

• ampliar os protocolos comuns entre os órgãos de fronteira.
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Nessa linha, recomendou-se construir um sistema de governança transfronteiriça – 
com participação dos setores público, privado, sociedade civil e produtivo – como os 
consórcios municipais transfronteiriços, ativando e fortalecendo, com transparência e 
participação, as instituições existentes. Este sistema não deve desconsiderar a retomada 
e atualização da estrutura já montada, tais como:

• CDIF;

• fórum nacional de secretários e gestores municipais de relações internacionais;

• fórum de governadores da Amazônia Legal;

• fórum de relações internacionais (Itamaraty);

• comissões de vizinhança em âmbito binacional; e

• fórum do Mercosul. 

Em todos os casos, deve-se institucionalizar estas relações, com transparência e 
participação efetiva, e garantir reciprocidade entre os entes binacionais no caso das 
políticas públicas de fronteira, maior envolvimento dos estados, da sociedade civil 
etc. nas discussões e decisões relativas às fronteiras e apoio a iniciativas locais para 
realização de eventos de integração da juventude, os quais recebem pouco apoio do 
Estado. Formular um programa de consolidação de redes de estudos aplicados ao 
desenvolvimento e integração da faixa de fronteira, consorciado a incubadoras de 
empresas, institutos de educação e formação profissional e tecnológica; e aperfeiçoar 
os mecanismos relativos às fontes de financiamento para o desenvolvimento da 
faixa de fronteira foram outras sugestões dos participantes.

No caso de Pacaraima, foi unânime a recomendação da urgência da 
consolidação de ações para regularizar a situação fundiária do município, pois ele 
se encontra dentro de uma área indígena, com status jurídico indefinido. Ao MI 
sugeriu-se criar uma plataforma no site da instituição ou no site do Ipea, com as 
questões trabalhadas pelos grupos temáticos nos eventos realizados e previstos pelo 
projeto Fronteiras do Brasil, para que os atores que não puderam estar presentes 
possam se manifestar, validando ainda mais o rico conteúdo dos trabalhos, bem 
como permitindo a entrada para proposições, relatos de experiências e acesso a 
arquivos, resgatando as propostas validadas em eventos anteriores.

Por fim, houve a concordância de que se deve avançar na compreensão da 
fronteira como espaço de diversidade, união e encontro entre o país e seus vizinhos, 
além de repensar o significado e o conceito de faixa de fronteira, e também o 
sentido das restrições que dele derivam ao desevolvimento regional, promovendo 
uma mudança de paradigma. A maioria dos participantes considera que a largura 
de 150 km da faixa de fronteira é adequada para o arco Norte.
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