
CAPÍTULO 10

APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE: O ARCO CENTRAL, A PESQUISA 
FRONTEIRAS E O TRABALHO EM GRUPO

Bolívar Pêgo1

Rosa Moura2

A pesquisa Fronteiras do Brasil tem como objetivos: i) organizar informações e 
produzir um conjunto sistemático de estudos que compreendam aspectos econômicos, 
sociais, ambientais e de governança em relação aos municípios localizados na faixa 
de fronteira brasileira e seus vizinhos sul-americanos; ii) caracterizar e analisar os 
arranjos transfronteiriços (cidades gêmeas) e as alternativas compartilhadas de 
gestão urbana; iii) analisar e avaliar as políticas públicas ora em desenvolvimento 
na faixa de fronteira brasileira e as relações transfronteiriças; e iv) organizar oficinas 
temáticas para debater questões, hipóteses e conhecer melhor a realidade local da 
fronteira, visando contribuir para a melhoria das políticas públicas sobre fronteiras. 
Este último traz a Corumbá a equipe envolvida com o projeto.

Antes de iniciarmos as atividades em grupos de trabalho, apresentaremos 
alguns aspectos que não devem ser desconsiderados nos debates. Entre dezesseis 
pontos vulneráveis identificados na faixa de fronteira brasileira (Brasil, 2016), sete 
se encontram no arco Central (mapa 1): a região de Guajará-Mirim (Rondônia); a 
região das cidades de Costa Marques e Pimenteiras (Rondônia); a área de fronteira do 
Pantanal mato-grossense com a Bolívia (200 km); toda a extensão de fronteira seca 
de Mato Grosso com a Bolívia (700 km); a BR-262, saída de Corumbá para Campo 
Grande (Mato Grosso do Sul); a área do Pantanal sul-matogrossense, fronteira 
com a Bolívia, região de Amambaí; e a fronteira seca de Mato Grosso do Sul com 
o Paraguai, entre as cidades de Antônio João e Mundo Novo.

Não apenas nos pontos vulneráveis, mas em toda a extensão da fronteira 
se repetem ilícitos a exigir maior controle como garantia de segurança, como: 
i) tráfico de pessoas, entorpecentes, armas de fogo, munições e explosivos; 
ii) contrabando de veículos e cigarro; iii) pirataria de compact disc (CD), bebidas 
e eletrônicos; iv) sonegação e evasão de divisas; v) crimes transnacionais; vi) crimes 
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ambientais e desmatamento ilegal; vii) conflitos fundiários; viii) garimpos ilegais; 
ix) trabalho escravo; e x) imigração ilegal.

MAPA 1
Brasil: cidades gêmeas e pontos vulneráveis segundo os arcos (2019)
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Fonte: Brasil (2016).
Elaboração: Gustavo Ferreira.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Como enfrentar essa problemática? Como se beneficiar da diversidade e das 
oportunidades que cada parte da fronteira tem a oferecer? A pesquisa Fronteiras 
do Brasil se volta exatamente a se acercar da realidade, dos agentes que convivem 
com o cotidiano da fronteira, para, por meio destas oficinas de trabalho, despertar 
ideias, propostas e alternativas que contribuam na elaboração de políticas públicas 
adequadas à fronteira oeste brasileira.

É importante registrar os principais produtos resultantes dessa pesquisa: as 
realizações de quatro oficinas de trabalho e publicações de três livros. As oficinas 
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foram as de Brasília (Distrito Federal), Boa Vista (Roraima), Corumbá (Mato 
Grosso do Sul) e Uruguaiana (Rio Grande do Sul). Os livros publicados foram: 
Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política pública (volume 1),3 Fronteiras do 
Brasil: diagnóstico e agenda de pesquisa para política pública (volume 2) e Fronteiras 
do Brasil: uma avaliação do arco Norte (volume 3). Houve também uma participação 
em audiência pública do Senado Federal sobre segurança pública na fronteira 
brasileira, em novembro de 2016, e participações em reuniões técnicas do Grupo 
de Trabalho (GT) 18, do Mercado Comum do Sul (Mercosul), realizadas no 
Ministério das Relações Exteriores (MRE), em 2017 e 2018. Estão previstas as 
publicações dos resultados desta oficina de trabalho em Corumbá, em Fronteiras 
do Brasil: uma avaliação do arco Central (volume 4); e dos resultados da oficina de 
trabalho no arco Sul, em Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Sul (volume 5).

Anotados alguns problemas gerais, e apresentados os resultados e as previsões de 
trabalho da equipe, daremos início aos trabalhos em grupo. As discussões devem estar 
vinculadas aos objetivos do trabalho, que são levar questões, hipóteses e conhecer 
melhor a realidade local da fronteira do arco Central, visando contribuir para 
a melhoria das políticas públicas sobre fronteiras. Tais objetivos têm como pontos 
norteadores: i) avaliar as políticas públicas já implementadas ou em implementação; 
ii) debater pontos para um diagnóstico da situação atual; iii) recomendar ações e 
soluções públicas compartilhadas; e iv) propor encaminhamentos.

As atividades devem respeitar as quatro escalas de análise do projeto: local, 
regional (os arcos, conjuntamente com a escala estadual), nacional e internacional. 
No projeto, se entende que a origem dos problemas, sua incidência e as soluções 
perpassam mais de uma escala e exigem estratégias de intervenção ao mesmo tempo 
articuladas e diferenciadas em cada uma, assim como transescalares. Dessa forma, 
os debates nos GTs sobre cada área temática deverão levar em consideração todas 
essas escalas e estratégias de análise. Os grupos foram organizados com base em 
três áreas temáticas, conforme relacionado a seguir.

1) Economia e desenvolvimento: poderá abranger os subtemas infraestrutura 
e logística (presença ou previsão de corredores viários, circulação, 
transportes, aduana, pontes e navegação); financiamento (infraestrutura 
e equipamentos urbanos); tecnologia (pesquisa em universidades 
e institutos federais); e regulação e mecanismos institucionais 
interfederativos de gestão.

2) Gestão urbana: poderá contemplar planejamento e gestão (integração 
entre municípios dos arranjos transfronteiriços existentes no arco 
Central, participação e debates entre segmentos atuantes dos dois lados 

3. Reúne os resultados das pesquisas em andamento: conceitos e métodos; caracterização; regulação e instituições; 
diagnóstico e avaliação; estudos de caso; desafios; e perspectivas. 
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da fronteira); equipamentos e serviços urbanos (saúde, educação, cultura, 
mobilidade, circulação urbana, saneamento, gestão das águas/rios, entre 
outros); turismo (patrimônio arquitetônico, histórico e natural; e turismos 
de compras e de passagem no cruzamento da fronteira); e regulação e 
mecanismos interfederativos de gestão.

3) Defesa do território e integração entre os povos: poderão tratar do subtema 
da gestão ambiental (unidades de conservação, recursos minerais, 
biodiversidade e cooperação internacional); dos povos da região (nações 
indígenas, ribeirinhos, assentados, quilombolas, garimpeiros, posseiros, 
mineradores, agricultores, pecuaristas e madeireiros); das migrações 
(impactos das migrações, estratégias de acolhimento ao imigrante, 
orientação ao emigrante, inclusão produtiva e sistema de monitoramento); 
da segurança (ilícitos ambientais; mineração irregular; tráfico de drogas, 
armas e pessoas; biopirataria; cooperação técnica na área de inteligência; 
protocolo comum entre órgãos de controle da fronteira; e hidropolítica); 
e da regulação e mecanismos institucionais interfederativos de gestão.

Os debates deverão estruturar-se em dois conjuntos: i) contextualização, 
avaliação, desafios e oportunidades; e ii) sínteses, recomendações e encaminhamentos. 
A dinâmica estabelecida para a atividade foi definida da forma descrita a seguir. 
No primeiro dia, 28 de junho, serão destinados trinta minutos para reflexão 
individual dos participantes e anotações dos pontos fundamentais concernentes 
a um roteiro de questões; posteriormente, serão contextualizados e debatidos os 
problemas do arco Central, avaliadas as ações governamentais e de outros agentes, 
além de apontados os grandes desafios. No segundo dia, 29 de junho, deverão ser 
sumarizadas as conclusões e recomendações, apresentadas e debatidas em plenária, 
e sugeridos os encaminhamentos. Uma síntese dos debates dos três grupos e 
as recomendações e os encaminhamentos aprovados constarão no documento 
Resultados da Oficina do Arco Central, a ser publicado pelo Ipea.

TRABALHO EM GRUPO

Para operacionalização da dinâmica de grupo, foi escolhido o método de grupo 
focal, no qual os participantes foram distribuídos em círculo para facilitar a discussão 
das perguntas propostas pelo grupo de pesquisa. Com essa estratégia, foi proposta 
a valorização da fala dos agentes locais, assim como maior estímulo ao debate, 
reflexão e avaliação. Todos os participantes contribuíram para a organização do 
espaço, as discussões e as conclusões sobre os temas.

Os mediadores iniciaram com a descrição das atividades que seriam 
realizadas e solicitaram que cada um dos participantes fizesse uma pequena 
apresentação de si, informando, principalmente, nome, instituição de origem e 
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localidade, se era morador de Corumbá ou de outra localidade do arco Central, 
nacional ou transfronteiriço. O próximo momento de trabalho dos grupos 
foi de reflexão individual sobre as questões sugeridas, respeitando-se os temas 
centrais de cada equipe, a elaboração dos apontamentos e as pontuações para 
o momento do debate.

Os resultados desses trabalhos em grupos serão apresentados sob a seguinte 
organização: i) identificação dos grupos (coordenação, participantes e relatoria); 
ii) transcrição dos apontamentos individuais segundo roteiro de questões norteadoras; 
iii) síntese da transcrição dos debates entre os participantes; e iv) quadro-síntese de 
apoio à relatoria.

Grupo A: economia e desenvolvimento

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea.

Coordenador: Bolívar Pêgo (Ipea)

Facilitador: Sérgio Magno de Souza (Superintendência do Desenvolvimento 
do Centro-Oeste – Sudeco/Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR)

Relator: Daniel Frainer (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar do Mato Grosso 
do Sul – SEMAGRO/MS)
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Participantes

• Armindo Tudela Fardim – Grupo Fala

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

• Daniel Massen Frainer – SEMAGRO/MS

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

• Manoel Rodrigues – Câmara de Vereadores de Corumbá (vereador)

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

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

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

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

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

Contextualização

• Como você vê a faixa de fronteira?

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

Avaliação

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

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

Desafios

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

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

Oportunidades

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

RELATÓRIOS INDIVIDUAIS

Armindo Tudela Fardim (Grupo Fala)

Contextualização

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

Cássio Marques (Prefeitura de Corumbá)

Contextualização

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

Avaliação

Sobre infraestrutura e logística, existem problemas em relação aos critérios 
de manutenção da concessão da malha oeste da ferrovia, e não há perspectivas  de 
viabilidade técnica para que esse modal se torne economicamente realizável. A hidrovia 
sofre restrições de navegabilidade durante o período de seca e não foi apresentado, até 
o momento, estudo para viabilidade do transporte nesse período. A rodovia opera sem 
restrições, mas é o modal menos viável economicamente. A aduana apresenta aspectos 
a serem melhorados, pois há muita reclamação com o desembaraço de documentos 
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para exportação. Além desses problemas, é vedado o acesso de composição boliviana 
de trem ao território brasileiro (em direção a Campo Grande, por exemplo). Quanto 
a financiamentos, no setor privado há boa oferta, como o Fundo Constitucional 
do Centro-Oeste (FCO), entre outros. O setor público, por sua vez, é totalmente 
dependente de financiamentos oriundos de esferas estaduais e federal: recentemente, 
Corumbá buscou financiamento externo junto ao Fundo de Desenvolvimento 
Financeiro da Bacia do Prata (Fonplata) para aplicar em infraestrutura urbana. 
Quando há financiamento para investimentos em áreas sociais (saúde, educação 
etc.), ele, em sua maioria, se restringe à implantação, e não há recurso suficiente para 
manutenção e custeio, impactando os orçamentos locais. O custo adicional gerado 
pelo atendimento a cidadãos de outros países aumenta as dificuldades existentes. 
Em termos de tecnologia, há muito espaço para pesquisa e desenvolvimento nos 
aspectos regionais (Pantanal, minérios e gás natural, por exemplo).

Desafios e oportunidades

Os desafios são: i) formatar uma proposta de desenvolvimento da região de 
fronteira, criando oportunidades econômicas para gerar emprego, renda e bem-estar 
social; ii) desenvolver acordos econômicos bilaterais focados nas potencialidades 
e necessidades dos mercados locais e regionais; e iii) os obstáculos nas questões 
de legislação federal, ainda que o município sempre mantenha diálogo com as 
cidades gêmeas.

Para essa região, especificamente, os maiores focos de oportunidades somam 
a questão do fortalecimento do turismo (pantanais brasileiro e boliviano) à 
verticalização da cadeia produtiva de minério de ferro e manganês e ao gás natural. 
Poderia, também, se pensar em estimular a industrialização da fronteira para 
aproveitamento das necessidades do país vizinho e mesmo do mercado interno.

Daniel Frainer (SEMAGRO/MS)

Contextualização

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

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

Desafios e oportunidades

Os desafios são: i) aumentar a integração das atividades produtivas desenvolvidas, 
buscando adensamento das cadeias produtivas como forma de desenvolvimento e 
agregação de valor; ii) garantir papel mais atuante do governo como facilitador 
e articulador de ações, no sentido de geração de emprego e renda pela atração de 
investimentos; e iii) por parte das empresas privadas, formar redes de cooperação 
para propiciar a capacidade de atuação como grupo. As instituições de apoio – 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), UFGD, Universidade do 
Estado de Mato Grosso (UNEMAT), institutos federais (IFs) e Sistema S4 – têm 
papel fundamental nesse processo, investindo na formação dos estudantes, para que 
eles sejam absorvidos pelo mercado local.

As oportunidades são: i) novos produtos, novos setores e adensamento 
das cadeias estruturadas atualmente; ii) desenvolvimento de tecnologia por 
meio da integração da tríade governo-empresas privadas-universidades; 
e iii) complementariedade produtiva com os países vizinhos, aprimorando e 
aprofundando os laços e as relações, rumo a uma integração econômica comercial.

Enrique Romero (UFGD)

Contextualização

Como qualquer outra região, a faixa de fronteira apresenta possibilidades e 
desafios. Quanto às possibilidades, existem consumidores e empreendedores de 
cuja conjunção podem resultar tanto produtos quanto serviços e, a partir deles, 
são gerados empregos, renda e pagamento de tributos. O lugar apresenta uma 
característica singular por ser fronteira, já que o habitante de um país pode adentrar 
o outro e vice-versa. A partir desta característica, pode-se ter acesso a produtos mais 

4. Fazem parte do Sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); 
Serviço Social da Indústria (Sesi); Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest).
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competitivos devido à diferença tributária de cada país. Aquele que praticar uma 
carga tributária menor em princípio sairá beneficiado, porém, essa especificidade 
obrigará o país que pratica uma carga tributária maior a ser mais competitivo e, 
assim, diminuir o custo da produção.

Obrigatoriamente, para atingir diminuição do custo, as empresas precisarão 
inovar. Para isso, deverão recorrer a instituições que lhes forneçam as devidas 
ferramentas, como auxílio técnico e ajuda creditícia. Dessa interação, deverão surgir 
novos produtos que poderão beneficiar uma boa parcela da população habitante 
na fronteira. Entretanto, assim como existem oportunidades na faixa de fronteira, 
existem também problemáticas. A criminalidade, a degradação e a prostituição são 
características de qualquer fronteira, mas minha principal preocupação é o problema 
da logística: esse problema específico talvez seja o que tem “maioridade”. No caso 
específico de Brasil, Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai, existe a rota bioceânica, 
que é mais um projeto que também já atingiu sua maioridade. Além disso, a falta 
de comunicação ou sua precariedade é um fator limitante das potencialidades 
que esta região tem. O interessante desta temática é que já houve várias reuniões 
governamentais e que já está bem definida a problemática em cada fronteira. 
Por que não se encaram estas dificuldades e a partir daí se apresentam soluções?

Encaminhamentos

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

Manoel Rodrigues (vereador por Corumbá)

Contextualização

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

Avaliação

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

Desafios

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

Encaminhamentos

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

Marco Antônio Ribeiro (padre da Pastoral do Imigrante de Corumbá)

Contextualização

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

Avaliação

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

Desafios e oportunidades

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

Oportunidades: i) políticas de saúde para migrantes, visando os dois lados 
da fronteira; ii) acordos bilaterais; e iii) unificação de informação dos órgãos de 
segurança e políticas públicas, e órgãos de saúde pública.

Oscar Alvarez (CIF/Bolívia)

Contextualização

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

Desafios e oportunidades

Desafíos: i) Bolivia está impulsando el famoso corredor bioceánico, precisamente por 
esta frontera (Santos-Ilo), que obligará tanto a los gobiernos nacional, departamental 
y municipal a realizar inversiones públicos para facilitar el comercio exterior, así 
como a la empresa privada en la construcción de la infraestructura logística y 
la operación de los mismos; en Quijarro-Puerto Suárez se desarrolló la logística 
consistente en carretera asfaltada de Puerto Suárez a Desaguadero (frontera con 
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Perú, acerca de 1.500 km); ii) FFCC que une Puerto Quijarro con Santa Cruz (640 
km) y Santa Cruz con Yacuíba (frontera con Argentina, +/- 500 km); iii) se cuenta 
con aeropuerto en Puerto Suárez, y hasta 2.020 se tendrá construido aeropuerto 
internacional con terminal de carga; iv) en Canal Tamengo, tres puertos privados; 
e v) gasoducto Bolivia-Brasil. Es todo un desafío vivir en frontera, por esto hemos 
alentado la creación de una Zona Franca de Exportación (ZFE) de desarrollo que 
abarque toda la provincia Germán Busch. Bolivia y Brasil deben actualizar y volver 
a poner en vigencia el Tratado de Roboré, para dinamizar la economía regional 
Puerto Suárez-Puerto Quijarro y Corumbá.

Oportunidades: con visión de integración, se deben gestionar productos 
conjuntos en salud y educación. Las fronteras son dinámicas y la movilidad de 
personas y mercadorías son extraordinariamente complejas. Ejemplo: construcción 
de un hospital de 3er nivel en la región (Puerto Suárez-Puerto Quijarro-Corumbá).

Yvert Aguero (PM de Mato Grosso – Gefron/MT)

Contextualização

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

Encaminhamento

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

SÍNTESE DOS DEBATES

Após a explanação, pelo coordenador, dos aspectos referentes ao debate, o grupo deu 
início às discussões, apresentando suas visões quanto à faixa de fronteira. Nesse aspecto, 
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ficou evidente que ele percebe a fronteira majoritariamente como uma localidade 
pacífica, dinâmica, relacional e singular, devido ao contexto fronteiriço vivenciado, 
apresentando grandes oportunidades e riquezas. Citaram, também, que os cidadãos 
vivenciam uma dualidade quanto à integração, pois da mesma forma que a fronteira 
oportuniza a integração com os países vizinhos devido à localização, se encontra distante 
dos grandes centros do Brasil, sendo este um fator limitante ao acesso, como também 
propulsor de taxas sobre mercadorias devido aos custos de transporte.

Com relação à largura da faixa de fronteira, os integrantes apresentaram 
diferentes visões. Alguns pontuaram que os 150 km eram demasiados, pois 
muitas cidades incluídas nesse contexto não vivenciavam a realidade e os desafios 
fronteiriços; outros, por seu turno, descreveram que esta largura deveria ser mantida 
para fins de defesa, porém, havia limitações ao desenvolvimento local decorrentes 
de demarcação.

Assim, o grupo pontuou que, para as políticas públicas em áreas econômicas 
e de desenvolvimento, deveria ser considerado “o diferencial fronteiriço”, ou seja, 
o relacionamento entre as cidades limítrofes. Entretanto, todos chegaram a um 
denominador comum ao deliberar que há a necessidade de se pensar em alguma 
reciprocidade dos países limítrofes com o Brasil, em especial a Bolívia, se tratando 
da extensão, das políticas e regulamentações da faixa de fronteira.

Descreveram ainda que, devido às restrições impostas à faixa de fronteira e suas 
características singulares, a fronteira deveria ser tratada de forma diferenciada, mesmo 
que sua natureza dificulte a elaboração de políticas públicas específicas. Para isso, seria 
fundamental a implementação de uma política pública de desenvolvimento local e 
regional que atendesse às idiossincrasias regionais e que considerasse: i) as riquezas 
locais; ii) o dinamismo e a reciprocidade, no que tange a recursos naturais; iii) o 
dinamismo de fluxos em busca de acesso a equipamentos sociais (educação, saúde, 
transportes); e iv) a reciprocidade, por meio de mecanismos propulsores da integração.

Para a retomada das ações públicas de desenvolvimento, no caso da fronteira 
do arco Central, os integrantes citaram a primordialidade de os governos dos 
estados pertencentes reativarem ou fortalecerem os Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento (COREDEs). Sugeriram, ainda, o estímulo para as prefeituras 
buscarem atuação em torno de consórcios fronteiriços, para, assim, possibilitarem 
a realização de investimentos mais vultosos.

Para tanto, deverá ser articulada a atuação dos COREDEs e dos Conselhos 
Estaduais de Fronteira, com a participação da Sudeco. Salientaram, também, a 
importância de identificar experiências exitosas de COREDEs (ou órgãos similares) 
em outras regiões da faixa de fronteira e vincular estas ações juntamente aos 
municípios vizinhos fronteiriços por meio da criação ou reativação dos comitês 
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de fronteira específicos das diferentes regiões para, assim, debater os desafios e 
oportunidades locais, e os temas próprios para o desenvolvimento da fronteira.

Ao avaliar as ações públicas na fronteira do arco Central, o grupo destacou a 
insuficiência na logística e infraestrutura para exportações, citando os problemas da 
ferrovia com concessões e desativações, e a falta de intermodalidade aérea, terrestre 
e fluvial. Neste ínterim, sugeriram maior integração dos modais de transporte, com 
esforços para reativação das ferrovias existentes, dando a elas maior viabilidade de 
funcionamento, além de modernização (investimento geral na infraestrutura).

No caso específico de Corumbá, salientaram que há a presença de diversos 
meios de transporte, e eles poderiam ser utilizados de forma integrada, pois apesar 
da rodovia operar sem restrições, é o modal menos viável economicamente, e a 
hidrovia sofre restrições de navegabilidade durante o período de seca. Outras 
sugestões foram: a promoção da integração das linhas ferroviárias entre Brasil e 
Bolívia, e a possibilidade de voo internacional entre Corumbá e Santa Cruz de la 
Sierra, além da ligação aérea com Campo Grande.

Ainda no quesito avaliação, ponderaram sobre a insuficiência de recursos para 
equipamentos sociais, a dependência de recursos externos estaduais ou federais, 
e o custo adicional gerado pelo atendimento a cidadãos de outros países, que faz 
aumentar as dificuldades existentes. Na busca de soluções, indicaram a necessidade 
de integração com as universidades, por meio de debate e articulação das pesquisas 
acadêmicas para a resolução dos problemas da sociedade, além da consorciação na 
prestação de alguns serviços pelos municípios.

Tratando-se dos desafios fronteiriços no arco Central, foi discutida a integração 
dos meios de transportes e os modais (intermodais), e, nesse contexto, a possibilidade 
de acordar o acesso das composições bolivianas aos principais centros consumidores 
perpassando pelo Brasil, precisando esta pauta ser arbitrada pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT). Outros pontos elencados como desafios foram: 
i) adequação da legislação ambiental e aduaneira às peculiaridades fronteiriças; 
ii) efetivação de fiscalização; iii) maior competitividade dos produtos com redução 
dos custos; e iv) busca de alternativas para gás natural e minérios, principalmente 
o de ferro e manganês.

As diferenciações tributária e das cotações do câmbio na fronteira também 
foram apontadas como temas importantes. Elas incidem diretamente na atração de 
empresas e nos preços dos produtos e serviços, logo, influenciam nas vendas, nos 
resultados, nas contratações etc. Para serem mais competitivos, apontaram que os 
países precisam gerir seus tributos e câmbios, incidindo uma carga tributária menor 
ou até mesmo oferecendo isenções. As empresas precisam reduzir seus custos de 
produção, buscando instituições que lhes forneçam as devidas ferramentas, como 
auxílio técnico e ajuda creditícia, para inovar.
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Um tópico abordado na fala de todos participantes quanto aos desafios foram 
as dificuldades de integração entre os países limítrofes, pois, como referido em 
diferentes falas, quanto maior é a falta de integração, mais profundas serão as 
desigualdades no território, seja por meio do diferencial de normas e procedimentos 
ou da exigência de documentos etc. Sendo assim, é relevante desenvolver medidas 
bilaterais de desburocratização e incentivos a acordos de cooperação.

Outros dois pontos que foram alvos de discussões entre os desafios da 
faixa de fronteira estão relacionados à migração e segurança. Apesar desses 
temas não se apresentarem no cerne do tópico economia e desenvolvimento, 
se relacionam com ele, pois, como mencionado, a falta de condições de 
subsistência e empregabilidade pode aumentar a vulnerabilidade social, 
facilitando a cooptação por parte do crime organizado para o tráfico de pessoas, 
drogas e armas, tendo, assim, resultados diretos na segurança do cidadão. 
Estes também influenciam a migração, pois a mobilidade, em sua maioria, 
ocorre em busca de melhores condições de vida, o que nem sempre pode-se 
mostrar real ao chegar ao destino.

Sobre a questão migratória, citando a Lei no 134.441/2015, sugeriram que nas 
cidades limítrofes da faixa de fronteira oeste brasileira fossem realizadas as seguintes ações: 
i) implantação de espaços unificados para o atendimento ao migrante; ii) investimento 
em casas de acolhimento para suporte, por exemplo, no período de regularização de 
pendências migratórias; iii) treinamento e formação dos agentes que atuam nos órgãos 
de segurança pública; iv) unificação de informações ao migrante nos órgãos de segurança; 
e v) acordos bilaterais. Quanto às oportunidades da faixa de fronteira do arco Central, 
foi citado o potencial turístico da região, devendo ele ser prospectado conjuntamente 
às potencialidades do mercado de turismo fronteiriço Brasil-Bolívia, promovendo uma 
rota turística e cultural internacional, integrando Corumbá e Bonito aos municípios 
bolivianos (Puerto Quijarro, Puerto Suárez, Chiquitos).

Para o desenvolvimento de políticas de turismo, o grupo salientou a relevância de 
discussões sobre o tema nos governos dos estados, no Ministério do Turismo (MTur) 
e entre autoridades do tema, na Bolívia e no Brasil, para definição de uma linha de 
ação de valorização dos destinos turísticos nos dois países. Nesse aspecto, os governos 
se apresentariam como importantes articuladores para atração de investimentos e 
parcerias com empresas privadas.

Entre as oportunidades citadas pelo grupo, foi apresentada a necessidade do 
adensamento das cadeias produtivas existentes (agropecuária e minérios), e como 
órgão responsável pela estruturação da cadeia do minério, especificamente, deveria 
ser nomeada a MS Mineral, por meio da operacionalização das ações. Para isso, 
citaram que a pauta deve ser encaminhada à SEMAGRO, para que, por meio 
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dela, o órgão seja reativado, solicitando-se, assim, a elaboração e implementação 
do plano de ação da MS Mineral.

Um ponto secundário, mas não menos importante, seria o estímulo 
à industrialização da fronteira para aproveitamento da produção local e 
complementariedade produtiva com o país vizinho. Para tanto, os governos 
precisariam atuar como facilitadores e articuladores destas ações, visando à 
atração de investimentos. As empresas privadas, por sua vez, deveriam formar 
redes de cooperação a fim de propiciar o fortalecimento e a capacidade de 
atuação conjunta. As instituições de ensino devem se adequar às realidades 
locais, pois, dessa forma, o produto da formação pode ser absorvido pelo 
mercado fronteiriço local.

As oportunidades apresentadas foram: i) acordos bilaterais entre países 
vizinhos para facilitar a integração econômica, social e de transportes; ii) tratado 
mais amplo para a rota bioceânica; iii) criação da zona econômica especial; 
iv) desenvolvimento e implementação de políticas integradas e diferenciadas 
de educação, saúde e transportes; e v) redução das restrições econômicas para 
desenvolvimento transfronteiriço.

Em síntese, o grupo concluiu que os governos centrais devem ter um olhar 
diferenciado sobre a região de fronteira, vendo-a como uma área fragilizada, 
não só no aspecto de segurança, mas como uma região com necessidades 
especiais. O grupo também deliberou que os pontos principais se encontram 
em buscar meios de integração, fortalecendo as instituições públicas que 
discutem e buscam soluções para a faixa de fronteira nos governos federal, 
estaduais e municipais. Complementarmente, ressaltou a premência de 
reestruturação e fortalecimento dos comitês de fronteira para que estas 
instituições, conjuntamente, possam fomentar discussões sobre o redesenho 
de uma política pública de desenvolvimento para a região em estudo, buscando 
a dinamização da economia e a melhoria da infraestrutura de equipamentos 
sociais no atendimento à fronteira.

Durante o debate do grupo, com apoio do facilitador, foi preenchido o 
quadro-síntese de apoio à relatoria (quadro 1), e concluído o debate, foi feita sua 
leitura e aprovação.
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QUADRO 1
Arco Central: quadro-síntese do grupo A 

A Contextualização Resposta

1
Como o grupo vê a faixa  
de fronteira?

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

2

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

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

B

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

de fronteira?

Ações recomendadas Encaminhamento 

1

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

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

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

2

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

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

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

3

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

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

Sugerir a consorciação da prestação de alguns 
serviços pelos municípios. 

(Continua)
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(Continuação)

C
Desafios: quais são os principais 

desafios do arco Central?
Ações recomendadas Encaminhamento

1
Integração dos meios de  
transporte modais.

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

Encaminhar pauta à ANTT.

2
Inadequação da legislação ambiental, 
fiscal e aduaneira.

Adequar a legislação às  
peculiaridades fronteiriças. 

Encaminhar pauta ao MRE. 

3
Definição de uma política para 
desenvolvimento local e  
regional-internacional. 

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

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

D
Oportunidades: quais são as 

principais oportunidades do arco 
Central?

Ações recomendadas Encaminhamento

1
Potencializar o uso do gás natural 
e do minério como fator de 
desenvolvimento local.

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

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

2
Política para o desenvolvimento  
do turismo.

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

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

3
Adensamento das cadeias produtivas 
existentes, principalmente pecuária 
e minério.

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

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

4

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

Realizar estudo técnico de prospecção de 
mercados e oportunidades.

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

5 Rota bioceânica.
Monitorar e participar do processo de 
implementação da rota.

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

6 Criação de zona econômica especial.
Promover a discussão do tema das zonas 
econômicas especiais.

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

Elaboração dos autores.
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Grupo B: gestão urbana

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea.

Coordenadora: Rosa Moura (Ipea)

Facilitadora: Caroline Krüger (Ipea)

Relator: Willyam Becker Demartini (Gefron/MT)

Participantes

• André Luiz Alves Barbosa – Secretaria de Saúde de Corumbá

• Cleber Colleone – Secretaria de Saúde de Ladário

• Elinei Canavarros de Oliveira – PMH

• Emerson Ferreira Moreira – Secretaria de Saúde de Corumbá

• Haysa Mayara Costa – Universidade Católica Dom Bosco

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

• Rigoberto Borges de Abreu – UFMS

• Rosa de Barros Almeida – UFMS

• Suzana Vinicia Mancilla Barreda – UFMS
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• Tito Carlos Machado de Oliveira – UFMS

• Willyam Becker Demartini – Gefron/MT

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

Contextualização

• Como você vê a faixa de fronteira?

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

Avaliação

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

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

Desafios

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

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

• Quais os encaminhamentos para enfrentar os desafios?

Oportunidades

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

André Barbosa (Secretaria de Saúde de Corumbá)

Contextualização

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

Avaliação

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

Desafios

O maior desafio ainda é a integração dos povos, não apenas pelo direito de ir e vir, 
mas pela falta de políticas públicas efetivas.

Cleber Colleone (Secretaria de Saúde de Ladário)

Contextualização

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

Avaliação

As questões relativas às disputas trazem divisões. A do vizinho sempre é uma disputa 
saudável, que leva principalmente à criação da identidade cultural de cada povo. 
Entre Corumbá e Ladário, por exemplo, há suas particularidades, seja na fala, na 
cultura, na música etc. Especificamente na saúde, no Brasil, nós temos a política pública 
do Sistema Único de Saúde (SUS), que disponibiliza para o município um recurso 
nacional baseado no número de habitantes, no qual cada ente federado assume uma 
responsabilidade de atendimento, seja o governo federal, os estaduais ou os municípios. 
Ladário, por exemplo, não tem escala para ter um hospital. O hospital de Corumbá, 
então, tem por obrigação contratual atender Ladário, e o dinheiro que viria para atender 
casos de média e alta complexidades para a municipalidade já está incluído no Fundo 
de Saúde de Corumbá, visando o atendimento dos ladarienses. Além disso, os prefeitos 
fazem acordos, como aconteceu na última gestão do José Antônio Assad, prefeito de 
Ladário, de repassar o valor a mais para ajudar o hospital de Corumbá.

Contudo, no caso de estrangeiros, não há repasse. O boliviano tem direito, 
como qualquer estrangeiro, de ter atendimento de urgência ao entrar no Brasil, 
por uma questão de humanidade, uma questão de tratados internacionais. Quando 
tratamos de regiões fronteiriças como Corumbá, Ladário, Puerto Suárez e Puerto 
Quijarro, deve haver um esforço para acordar que o hospital de referência da 
região receba repasse de ambos os países para o atendimento da população dessas 
localidades. Deve acontecer da mesma forma em outras regiões em que o hospital de 
referência está no país vizinho, como o caso do Uruguai e da Argentina. É necessário 
um diagnóstico dos fluxos de saúde em toda a região fronteiriça brasileira e um 
esforço para tratados de compensação.

A segurança pública ajudaria muito na melhoria da qualidade de saúde, seja 
no aperfeiçoamento da inspeção ou fazendo ações permanentes, porque a sua falta 
é o principal sintoma de adoecimento de uma fronteira. Para isso, ações conjuntas 
entre Marinha, Exército, Aeronáutica e Departamento de Operações de Fronteira 
(DOF), como também entre os dois países, seriam fundamentais. Outra situação 
que precisa ser trabalhada é um plano de ação mútuo fronteiriço. Ele deve ser 
construído entre os municípios que vivem na região, em parceria com seus governos 
estaduais e federais, dentro de cada área – segurança, educação, saúde, assistência 
social, turismo, desenvolvimento, comércio etc. –, porque o grande problema da 
política federal é que ela é construída sem o ator que vive a fronteira. Para tal, 
deve haver ações integradas, pois não adianta vacinar contra raiva em Corumbá e 
Ladário e não realizar vacinação em Puerto Quijarro e Puerto Suárez, já que eles não 
têm condições no momento de fazer isso; e a raiva que os atinge lá, vai afetar aqui.
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A política pública para a fronteira tem que ter essa perspectiva, seja via 
ministério da saúde dos países, Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 
ou Organização Mundial da Saúde (OMS), e isso deve ocorrer da mesma forma 
nas outras áreas. As políticas públicas precisam ser planejadas para o longo prazo, 
sendo rediscutidas, ajustadas anualmente. Os comitês fronteiriços permanentes 
poderiam discutir setorialmente as questões.

Desafios e oportunidades

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

Elinei de Oliveira (PMH)

Contextualização

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

Avaliação

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

Desafios

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

Oportunidades

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

Emerson Moreira (Secretaria de Saúde de Corumbá)

Contextualização

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

Avaliação

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

Desafios

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

Oportunidades

Muitos acreditam que Corumbá estava de costas para a Bolívia, mas não é verdade. 
Historicamente, as nossas estradas eram fluviais, então havia mais identificação 
com o Paraguai do que com a Bolívia. Não havia como avançar de Corumbá para 
Bolívia, que era um caminho de floresta e mal tinha uma estrada de ferro. A primeira 
conexão com a Bolívia foi a estrada de ferro, que tem em torno de cem anos, ou 
seja, algo bem recente. Nos anos 2000, com o término da ponte, as coisas mudaram 
em Corumbá, e de ponto final ou de partida, passou a ser um ponto de passagem.

Isso fez com que aquela ligação fluvial que tínhamos com o Paraguai 
enfraquecesse diante da ligação terrestre com a Bolívia, que com a construção da 
ponte passou a ser ainda maior. Isso trouxe questões importantes, como o transporte, 
por exemplo: há mais ônibus saindo de Santa Cruz para Puerto Quijarro do que 
de Santa Cruz para La Paz. Juntando as cidades de Arroyo Concepción, Puerto 
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Quijarro e Puerto Suárez, percebemos que vários povoados ao redor convergem 
para Puerto Suárez. Com a fábrica de cimento que está sendo concluída na região, 
a aproximadamente 80 km de Corumbá, a região se tornará um importante polo.

Marianella Ortiz Bonegas (diretora de turismo da Prefeitura de Puerto Suárez)

Contextualização

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

Avaliação

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

Desafios e oportunidades

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

Rigoberto de Abreu (UFMS)

Contextualização

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

É falado sobre participação e debates entre os segmentos dos dois lados da fronteira 
para ações integradas, mas não são realizados encontros com este fim na prática. 
Politicamente, não há muitas ações que levem ou aumentem a integração, e quando 
há, são iniciativas no Brasil.

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

Desafios

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

Oportunidades

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

Rosa Almeida (UFMS)

Contextualização

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

Avaliação

A integração entre os municípios dos dois lados da fronteira, Corumbá e Puerto Quijarro, 
ainda é muito incipiente. Cito o exemplo da lei municipal que trata da criação de um 
grupo de trabalho para organizar ações sobre o estudo visando à implantação de free 
shop. As discussões deveriam ter como ponto-chave a participação de representantes 
do país vizinho, pois a lei do free shop causa impacto para ambos os lados.

Desconheço ações de saúde, educação etc. que sejam desenvolvidas do lado 
brasileiro com contrapartida do governo boliviano. As políticas públicas para a 
realidade de fronteira ficam limitadas ao território brasileiro, contudo, na fronteira, 
o contato e os “arranjos sociais”, como casamento entre brasileiros e bolivianos, 
não seguem a imposição desses limites nacionais.

Se o turismo fosse integrado, haveria o potencial de explorar melhor os 
recursos de ambos os lados. Para que isso se torne possível, os meios de regulação 
e os mecanismos institucionais interfederativos e de cooperação internacional 
precisam levar em consideração as particularidades de cada fronteira.

Desafios e oportunidades

Deve-se conhecer e respeitar as particularidades de cada fronteira, desmitificando 
que ela é um local do ilícito e reforçando a ideia de que é um lugar de contato, 
aproximação, potencialidades. Esse entendimento precisa ser levado para estudantes 
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do ensino médio e da graduação, e não apenas na realização de eventos que tenham 
como público-alvo estudiosos e profissionais da área.

Os governos têm realizado esforços para compreender os desafios relacionados 
à fronteira, contudo, sempre esbarram na legislação. Para ultrapassar essa barreira, o 
Estado deveria deliberar de forma a empoderar os gestores municipais que vivem a 
realidade fronteiriça, para que pudessem apresentar formas de regular as interações 
visando à integração de recursos para implementação de ações.

O fato de os municípios estarem na fronteira deveria gerar-lhes oportunidade para 
ter um tratamento diferenciado, sobretudo para captação de recursos voltados para saúde, 
educação, cultura etc. Outro ponto é que deveria haver a deliberação para consórcio 
entre municípios fronteiriços – como Dionísio Cerqueira/Barracão/Bom Jesus, no 
Paraná, e mais informalmente Bernardo de Irigoyén, na Argentina.

Suzana Barreda (UFMS)

Contextualização

Atravesso a fronteira desde meus 5 anos: sou filha de pais bolivianos, porém, 
nascida no Brasil, São Paulo, e por esse motivo a fronteira faz parte da minha 
vida desde cedo. Minhas primeiras lembranças são das viagens de trem, longas 
travessias de São Paulo a Cochabamba. No meio desse trajeto, estava uma fronteira, 
e atravessá-la significava ir de um lugar conhecido a outro também conhecido, 
onde estavam nossas histórias familiares.

Tomei conhecimento da faixa de fronteira com muito mais idade, ao estudar 
na pós-graduação. Sinceramente, ela é um espaço subjetivo, que no Brasil tem a 
extensão de 150 km a partir da linha de fronteira, e na Bolívia tem a dimensão 
de 50 km a partir da mesma referência. Nesse espaço enorme se vive a fronteira de 
diferentes formas, e nós que habitamos nela é que damos esses diferentes significados. 
Em consonância com o dito no ponto anterior, os 150 km de faixa têm sentidos 
diferentes, e sua dimensão, para mim que vivo na fronteira, é proposta como 
referência para a segurança nacional e para se pensar algumas políticas públicas, 
mas para quem vive na fronteira, é uma dimensão extremamente subjetiva.

Avaliação

As políticas públicas são inconsistentes e pecam por não terem continuidade, 
além de não considerarem a existência dos bolivianos ou considerá-los com pouca 
relevância. A ausência de uma representação boliviana e paraguaia neste evento 
confirma isso.5 Os itens que abrangem saúde, educação, cultura etc. são amplos e 

5. Cabe esclarecer que o cônsul da Bolívia em Corumbá participou da oficina como palestrante e foram convidados 
o cônsul do Paraguai e representantes de outras instituições governamentais, não governamentais e acadêmicas do 
Paraguai e da Bolívia. 
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requerem uma interlocução regional – para tanto, é necessário desconstruir ideias 
e preconceitos que permeiam a população. Na educação, a aproximação entre os 
povos fronteiriços é tímida e depende de gestões governamentais que começaram, 
mas não tiveram continuidade por falta de recursos, por exemplo, o Programa 
Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF).

Oportunidades

Se fazem necessárias a aproximação e a interlocução entre os sistemas de educação, a 
começar entre os órgãos de gestão em educação dos municípios de fronteira, com 
a finalidade de promover um intercâmbio nas práticas docentes e nos conteúdos 
educativos, que valorize o olhar sobre a região fronteiriça. A educação pode ser 
um caminho viável para romper preconceitos, que muitas vezes são construídos 
pelo desconhecimento e por informações distorcidas, conduzidas por ideologias 
que pretendem (e muitas vezes conseguem) criar separatismos que não contribuem 
com o diálogo.

São fundamentais a formulação e implementação de políticas de ensino 
de línguas, tanto das línguas majoritárias, como o português e o espanhol, 
quanto das línguas nativas, transnacionais e línguas de migração, como o guató, 
o bésiro-chiquitano, o quéchua, o aymará e o guarani (os Ayoreos também estão 
nesta região, mas o zamuco está praticamente extinto), considerando a importância 
das línguas no aspecto identitário dos seus falantes. No âmbito educativo, a 
preocupação nesse quesito deve-se, em especial, à retirada da língua espanhola da 
grade curricular do ensino médio brasileiro, medida que vai na contramão de toda 
e qualquer proposta de um trabalho regional conjunto na fronteira.

Desafios

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

Recomendações

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

Tito de Oliveira (UFMS)

Contextualização

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

Avaliação

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

Desafios e oportunidades

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

Willyam Demartini (Gefron/MT)

Contextualização

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

Desafios e oportunidades

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

SÍNTESE DOS DEBATES

Após explanação, pela coordenadora, de como se daria o período de debate, o 
grupo deu início à exposição de suas considerações sobre a temática abordada, ou 
seja, a gestão urbana em contexto fronteiriço, enquadrando, assim, o tema a cada 
uma das questões sugeridas e já respondidas individualmente.

Na primeira questão, que tratou sobre a visão dos participantes acerca 
da faixa de fronteira, foi ponderado sobre o diferencial dos conceitos de faixa 
de fronteira e fronteira. A primeira foi constituída pela Lei no 6.634/1979, 
que estabelece o propósito da faixa de fronteira, que tem o fim de resguardar 
a soberania e defesa do Estado. A segunda “existe a partir do outro”, sendo 
um local de integração entre as nações, os povos e as culturas, um território 
dinâmico, criativo e ao mesmo tempo rebelde.

Em relação ao grupo achar adequada a largura de 150 km de faixa de fronteira 
no arco Central, apesar das diferentes respostas, os participantes concluíram que 
esta largura é prevista para intentos de defesa, porém se mostra pouco eficaz na 
integração territorial, como instrumento de desenvolvimento e para aplicação 
de políticas públicas. Sobre este último aspecto, acrescentaram que dever-se-ia 
dimensionar ou categorizar a faixa de fronteira com base nos desafios urbanos 
decorrentes das relações transfronteiriças. Assim, se teria uma segura diferenciação 
entre aqueles municípios que apresentam maior grau de complexidade em relação 
ao processo de integração e implementação de políticas públicas.

No quesito avaliação das políticas públicas e ações implementadas 
especificamente na faixa de fronteira, apontaram que por muito tempo a região 
em estudo esteve apartada dos grandes projetos de desenvolvimento, e os que 
existiram, de forma geral, foram pouco efetivos, sendo necessária a retomada do 
“tempo perdido”.

Disseram, ainda, que as políticas públicas são inconsistentes e pecam por 
não terem continuidade, além de não considerarem a existência dos bolivianos 
(ou considerá-los com pouca relevância). Há uma carência de leis integradas entre 
as cidades limítrofes, que acabam por possuir programas, leis e normas distintas, 
reverberando em desafios para a região. A esse respeito, citaram como exemplo 
a lei que proíbe a pesca do dourado em Corumbá, entretanto, ela é liberada em 
Puerto Quijarro.

Mencionaram, também, que as políticas e as ações públicas para/nas 
cidades limítrofes devem ser repensadas no contexto fronteiriço. Para isso, as cidades 
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fronteiriças precisariam ser analisadas de acordo com seus fluxos e usos de serviços 
transnacionais, visando a um aperfeiçoamento da gestão e do planejamento de 
políticas públicas. Além disso, se estas cidades vivenciam uma realidade diferente 
do restante do território nacional, precisam ter permissão para instrumentalizarem 
leis que as atendam.

Especificamente, avaliaram algumas políticas públicas federais e locais 
que foram implementadas na região. Entre as federais, foi citado o SIS-Fronteiras, que 
objetivou melhorar o serviço de saúde. Com relação a este programa, descreveram 
que, durante a política, apesar de pequenos, houve resultados favoráveis em 
Corumbá, como a reforma da unidade de saúde do bairro do Taquaral, a compra 
de três motores, a reestruturação da parte elétrica e a capacitação de paramédicos 
em relação à parte de traumas.

Devido ao encerramento do SIS-Fronteiras, foi recomendada a implementação 
de uma política de saúde para aprimoramento da infraestrutura e diminuição da 
burocracia no atendimento ao estrangeiro, como também a melhoria do repasse 
de recurso na área, considerando não apenas a população de Corumbá, mas a de 
Puerto Suárez e Puerto Quijarro. Sobre os serviços de saúde, foi sugerida, ainda, 
a realização de um mapeamento dos fluxos de saúde na fronteira brasileira para 
justificar e embasar tratados de compensação.

Outra política federal mencionada na avaliação foi o PEIF, que buscava 
construir um modelo comum de ensino em escolas da zona de fronteira a partir de 
um programa de educação intercultural (português e espanhol). Sobre o projeto, 
apontaram que teve como resultado trocas importantes entre os professores, porém 
não houve continuidade, sendo necessária a reativação do programa de forma a 
institucionalizá-lo, tornando-o uma política de Estado e não de governo.

Adicionalmente, foi citada uma política local, o Plano Municipal de Educação 
de Corumbá, por meio do qual foi elaborado um planejamento com base no 
levantamento do número de estudantes estrangeiros na cidade, ou residentes na 
Bolívia, que, sendo brasileiros, realizavam diariamente o deslocamento para estudar. 
Sobre a educação nas cidades transfronteiriças, recomendaram a aproximação e 
interlocução entre os sistemas de educação dos municípios com a finalidade de 
promover um intercâmbio nas práticas docentes e nos conteúdos educativos que 
valorize o olhar sobre a região fronteiriça, contemplando também o incentivo 
financeiro para transporte, merenda, capacitação de professores etc.

Tendo em vista a aprovação da Lei no 13.415/2017, que entre outras alterações 
institui a retirada da língua espanhola da grade curricular do ensino médio brasileiro 
(medida contrária à proposta de um trabalho regional conjunto na fronteira), os 
participantes reforçaram a necessidade de formulação e implementação de políticas 
de ensino de línguas português-espanhol, pontuando que as ações de aproximação de 
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modo geral, e em especial por meio da educação, nas cidades da fronteira do Brasil 
com a Bolívia, podem corroborar para desconstruir preconceitos sociodemográficos 
existentes tanto entre brasileiros e bolivianos6 quanto entre bolivianos (collas e 
cambas),7 fortalecendo o diálogo.

No âmbito da segurança, apesar de os integrantes enfatizarem que há sempre 
muitas políticas públicas na área, ressaltaram o diferencial do Gefron, que foi 
criado por meio do Decreto Estadual no 3.994/2002 e objetiva apoiar os órgãos 
federais responsáveis pela segurança na fronteira do Brasil com a Bolívia dentro do 
estado de Mato Grosso, além de estar preparando grupamentos especializados na 
atuação na região da fronteira. Nos debates, argumentaram que seria relevante a 
ampliação do programa, avançando aos demais estados do arco Central. Destacaram, 
também, que as políticas públicas implementadas na fronteira têm sido pouco 
reflexivas e pouco inclusivas, não apenas por “pararem no limite” internacional, 
não abarcando o “outro lado”, mas por não instrumentalizarem os fóruns, como 
os comitês de fronteira, para inclusão e reflexão da população nos debates acerca 
dos temas pertinentes à localidade.

Sobre essa demanda, recomendaram um plano de ação integrado 
transfronteiriço, estruturado por meio do diálogo entre os diferentes países, realizado 
por etapas, desde a sensibilização, mobilização e reflexão da população, passando 
pelo levantamento das problemáticas, busca de alternativas e encaminhamentos, 
até a implementação das ações públicas e o monitoramento contínuo. Contudo, 
para o avanço dessas medidas de integração e empoderamento regional, foi citada 
a indispensabilidade da participação efetiva e contínua do MDR e do então 
Ministério das Cidades, potenciais articuladores para um planejamento entre 
governos fronteiriços, para uma construção social e normativa que respeite as 
particularidades de cada fronteira.

No tocante aos desafios do morador da fronteira do arco Central, foram 
mencionadas as dificuldades oriundas do panorama social da região e as limitações 
com a infraestrutura e oferta de equipamentos urbanos, que afetam a atração de 
servidores públicos. Exemplos disso são os professores e agentes de segurança, que 
após concurso público pedem remoção; e os turistas, que visitam a região fronteiriça 
de Corumbá para pesca e a de Puerto Quijarro para o turismo de compras, mas não 
usufruem de todas as demais potencialidades, devido à inexistência de uma gestão 
integrada que articule acordos de cooperação para rotas de turismo transfronteiriço.

6. Ver também Costa (2015). 
7. Na Bolívia, existe uma categorização sociocultural binária baseada no aspecto físico. Os collas são as populações 
autodenominadas nativas, que habitam o oeste do país e representam a imagem andina da Bolívia; já os chamados 
cambas são os bolivianos associados ao fenótipo europeu, que vivem na planície leste (Blanchard, 2005). 
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Adicionalmente, no quesito desafios, salientaram a necessidade de desmistificar 
a visão da fronteira como o local do ilícito e valorizá-la como um lugar de encontro 
cultural e de riquezas naturais, por exemplo, o Pantanal no arco Central. Sugeriram 
que esse entendimento fosse disseminado, especialmente por meio das mídias e 
da educação. Ademais, o fato de um município estar na fronteira deveria atribuir 
a ele oportunidade para ter um tratamento diferenciado, sobretudo para captação 
de recursos voltados para saúde, educação, cultura etc.

Sobre as oportunidades e ações recomendadas: diante do arranjo transfronteiriço 
formado pelas cidades de Corumbá e Ladário, no Brasil, e Puerto Quijarro e Puerto 
Suárez, na Bolívia, que congregam diversos povoados e potencialidades, com 
riquezas ambientais, culturais e minerais; e da agropecuária e da construção de 
uma fábrica de cimentos a aproximadamente 80 km de Corumbá, a região tem 
potencial de se tornar um importante polo. Para isso, ela precisa de instrumentos 
que fomentem as potencialidades por meio de uma articulação para gestão territorial 
compartilhada, como a formação de um consórcio transfronteiriço, por intermédio 
de uma deliberação de um acordo entre as respectivas cidades e seus Estados.

Essa articulação facilitaria a formação e execução de um plano de ação mútuo, 
construído pelo conjunto de municípios dentro de cada área: segurança, educação, 
saúde, assistência social, turismo, desenvolvimento, comércio etc. Além disso, 
respaldaria a troca de informações, a prestação de serviços com contrapartidas e a 
interação entre as políticas e ações públicas na região.

Outros pontos elencados como oportunidades foram: ampliação da 
participação boliviana e paraguaia em eventos; utilização dos estudos realizados 
pelo mestrado em estudos fronteiriços como subsídio para decisão e gestão pública; 
e de que parte dos bens e valores resultantes das apreensões de ilícitos na fronteira 
seja investida na própria região que fez a apreensão, por meio de mecanismos da 
transação penal8 e perdimento de bens.9

Os resultados desse debate, com apoio do facilitador, compuseram o quadro 2, 
síntese de apoio à relatoria, para apresentação na sessão plenária. Concluído o 
debate, foi feita a sua leitura e sua aprovação.

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

A Contextualização Resposta

1 Como o grupo vê a faixa de fronteira?
Local de integração entre as nações, os povos e as culturas. São territórios 
dinâmicos, criativos e ao mesmo tempo rebeldes, que inspiram interação.
Resguardo da soberania e defesa.

2
O grupo considera adequada a largura de 
150 km de faixa de fronteira no arco Central? 
Por quê?

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

B
Avaliação: como o grupo avalia as políticas 

públicas e as ações implementadas 
especificamente na faixa de fronteira?

Ações recomendadas Encaminhamento 

1

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

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

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

2

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

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

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

3
Escolas interculturais bilíngues: houve uma 
integração importante entre os professores, 
porém não teve continuidade.

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

Municípios e estados devem 
demandar ao governo federal.

4
Gefron: difere-se das demais políticas públicas, 
pois há sempre muitas políticas públicas na 
área de segurança.

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

Estados do arco Central.

5

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

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

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

C
Desafios: quais são os principais desafios  

do arco Central?
Ações recomendadas Encaminhamento

1 Integração incipiente.
Maior capacidade dos municípios.
Integração dos planos diretores.

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

2 Falta de ações integradas.
Contrapartida com recursos 
respeitando limitações.

Considerar o encaminhamento 
para os três entes e  
a sociedade.

(Continua)
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(Continuação)

3
Falta de exploração nacional dos  
recursos turísticos.

Unir forças para dinâmica turística. 
Considerar o encaminhamento 
para os três entes.

4
Superar preconceito entre bolivianos (collas  
e cambas) e entre brasileiros e bolivianos. 

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

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

5
Leis integradas: por exemplo, lei que proíbe a 
pesca em Corumbá, sendo esta liberada  
em Ladário.

Aproximação da legislação entre  
as cidades fronteiriças.

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

D
Oportunidades: quais são as principais 

oportunidades do arco Central?
Ações recomendadas Encaminhamento

1

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

Construir políticas integradas.
Considerar o encaminhamento 
para os três entes.

2 Participação boliviana e paraguaia em eventos.
Ampliação da participação boliviana e 
paraguaia em eventos.

-

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

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

5 Criar mecanismos de gestão internacional. -

6

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

- -

7
Plano de ação integrado para a fronteira nas 
diversas áreas. 

- -

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

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea.

Coordenadora: Maria Nunes (Ipea)

Facilitadora: Paula Moreira (Ipea)

Relator: João Denison Maia Correa (General do Exército brasileiro)

Participantes

• Anderson Palmeira – Geopark Bodoquena-Pantanal

• Lenir Alencar Peinado – secretária de meio ambiente de Corumbá

• João Denison Maia Correa – General do Exército brasileiro

• Rosângela Chaves – PMH

• Rubens de Mendonça Darge – SEMAGRO

• Sérgio Munck – General do Exército

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

Contextualização

• Como você vê a faixa de fronteira?

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

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

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

Desafios

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

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

• Quais os encaminhamentos para enfrentar os desafios?

Oportunidades

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

RELATÓRIOS INDIVIDUAIS

Lenir Alencar Peinado (secretária de meio ambiente de Corumbá)

Contextualização

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

Avaliação

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

Desafios e oportunidades

É sabido que as questões ambientais são um grande desafio para todo tipo de gestão. 
Ele aumenta em regiões de fronteira porque há dificuldades em se trabalhar como 
região transfronteiriça, de forma integrada, já que muitas questões – como o acúmulo 
e a destinação de resíduos – não são trabalhadas de forma conjunta entre as cidades 
limítrofes. Conheço projetos como a destinação de resíduos compartilhados que 
não foram efetivados, executados. Atualmente, a construção do aterro sanitário 
está em processo de licenciamento, porém, ele vai receber somente os rejeitos de 
Ponta Porã, não se levando em conta Puerto Quijarro e Puerto Suárez.

Há um desafio na gestão ambiental para ir além da cidade, para se trabalhar 
como região fronteiriça. Outros desafios estão relacionados com o rio Paraguai, em 
Corumbá, e a incidência de contaminação, doenças etc. O rio é transfronteiriço, 
assim, nossos problemas ambientais também o são, e a educação sobre meio 
ambiente em nossas escolas também deveria ser. Os mosquitos transitam em ambos 
os territórios, picam lá e picam aqui. As queimadas na época da piracema, por 
exemplo, acontecem aqui, mas a fumaça não se restringe ao território brasileiro. 
Dessa forma, percebo que existem trabalhos, existem projetos, mas não conjuntos. 
A dificuldade de trabalhar de forma integrada é aprofundada devido à aversão que 
percebemos, muitas vezes, do cidadão daqui para com os cidadãos fronteiriços de lá.

Encaminhamento

Gestão ambiental: trabalhar as cidades de forma que o gerenciamento de resíduos 
sólidos seja compartilhado.

João Denison Maia Correa (General do Exército Brasileiro)

Contextualização

A faixa de fronteira delimita a área que a Defesa define como o espaço para as 
operações militares de manutenção da integridade territorial. Em tempo de paz, é 
onde podem ocorrer interferências com emprego do poder militar, ao abrigo da Lei 
Complementar no 97/1999,10 que garante o poder de polícia como competência 
necessária para determinadas ações da não guerra.

Cento e cinquenta quilômetros são um espaço de profundidade razoável 
que garante as ações de defesa do território, mesmo em operações de não guerra. 
A experiência diz que muitas ações ligadas a ilícitos transnacionais têm um primeiro 

10. Dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp97.htm>. Acesso em: 29 ago. 2019.
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momento de infiltração, deslocamento para um “ponto lógico”, reagrupamento 
de várias rotas de infiltração e entrada definitiva.

A inexistência de uma delimitação em profundidade, conforme previsto na 
legislação, dificultará a liberdade da ação e eliminará a oportunidade. A faixa de 
fronteira facilita. É a área de segurança. Entretanto, ela precisa diferenciar as cidades 
que estão na fronteira daquelas que não têm relação com o espaço fronteiriço.

Avaliação

Não há gestão ambiental integrada com o outro país. Por exemplo, durante o 
defeso para o brasileiro, há a pesca por parte do estrangeiro em um mesmo rio 
de águas compartilhadas. Há um crime muito comum, de ocorrência na região de 
Porto Murtinho: abigeato. Na tradição pantaneira, subtrair o gado do pantaneiro 
é crime grave e gera uma situação psicossocial extremamente negativa, com ações 
dos pecuaristas à margem da Lei. O ribeirinho, também pescador, mesmo durante 
o defeso e recebendo o seguro, ainda conduz atividades comerciais da pesca para 
além do seu próprio sustento.

Sob o ponto de vista da defesa, a segurança pública é muito confrontada com os 
ilícitos relacionados ao tráfico de drogas e armas. Há ilícitos relacionados, também, 
ao descaminho e ao contrabando de roupas e combustíveis. Há uma integração 
relevante entre as Forças Armadas e os órgãos e agências federais e estaduais no 
campo da inteligência: Polícia Rodoviária Federal (PRF), RFB, Polícia Federal 
(PF), PM, Polícia Civil (PC), DOF, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) etc. Os meios de regulação e os mecanismos 
institucionais interfederativos de gestão são ineficazes. O acordo de Roboré é da 
década de 1950 e está desatualizado.

Desafios

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

Oportunidades

Há a questão do gás boliviano e a demanda por parte de Corumbá/Ladário. As esferas 
municipal e estadual precisam viabilizar o uso do gás natural na região. Para isso, 
a esfera federal precisa ser acionada para tratativas bilaterais que conquistem essa 



Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Central194 | 

realização. O uso do gás natural tem ação direta no serviço de transporte público 
e táxi, barateando o serviço.

Rosângela Chaves (PMH)

Contextualização

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

Avaliação

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

Desafios

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

Oportunidade

Melhoria da infraestrutura viária.

Rubens Darge (SEMAGRO)

Contextualização

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

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

Oportunidades

As oportunidades do arco Central são: turismo, agroindústrias, siderurgia, pecuária de 
corte e mineração. Na interseção entre o arco Central e a Bolívia, são: pecuária 
de corte, agroindústria, mineração, turismo, erva-mate, piscicultura e agricultura 
familiar. No trecho do arco Central com o Paraguai: turismo, agroindústria, 
mineração, serviços, hortifrutigranjeiro, pecuária de corte, silvicultura, pecuária 
de leite e turismo de entorno.

O PDIF/MS incorporou as demandas dos moradores da fronteira, com o 
objetivo de desenvolver a segurança cidadã, melhorando, assim, a qualidade de vida e 
promovendo o desenvolvimento econômico, institucional e socioambiental sustentável 
da faixa de fronteira. Essa mudança deve tornar a fronteira de Mato Grosso do Sul 
integrada nacional e internacionalmente, com cidadania plena e qualidade de vida, 
sendo econômica, institucional e socioambientalmente sustentável.

Sérgio Munck (General do Exército)

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

SÍNTESE DOS DEBATES

Já familiarizados com as questões e realizados os apontamentos, teve início, então, 
o debate sobre as propostas. No primeiro conjunto de perguntas, os participantes 
se posicionaram mostrando suas respectivas visões acerca de como eles veem a 
faixa de fronteira. Na análise das suas apresentações, no que tange à caracterização, 
se sobressaem os termos delimitação, burocracia, permeabilidade, útil, proteção, 
mobilidade urbana, convivência e problema.

De um modo geral, com relação à permeabilidade, os participantes colocaram 
tanto situações nas quais carros regularizados na Bolívia são trazidos com facilidade 
para o Brasil, quanto a entrada de ilícitos. Nessa perspectiva, a faixa de fronteira 
seria um espaço permeável por meio do qual há eventos que contribuem de forma 
positiva ou negativa para as sociedades. Sobre os ilícitos ainda foi citado o caso 
do chamado “cavalo doido”, que consiste na formação de um comboio que busca 
furar o bloqueio de barreiras na fronteira.

Entre outros problemas apresentados pelos participantes está a burocracia, 
pois ela está muito presente nos trâmites de entrada e saída com o país vizinho, 
como a obrigatoriedade do extintor em carros para que eles passem pela faixa de 
fronteira. Sobre a mobilidade urbana, todos concordaram que a faixa de fronteira 
deve permitir o acesso de ir e vir, resguardada a defesa e segurança do território. 
Além disso, foram citadas dificuldades como mudanças constantes de secretários 
e de legislações nacionais. Para os participantes, a descontinuidade de ações é um 
desafio, assim como a governabilidade e cultura popular da área.

A fronteira entre Bolívia e Brasil é marcada pela rotatividade de guarnições 
militares e policiais conforme denominações políticas, do lado boliviano, ao mesmo 
tempo em que há revezamento, do lado brasileiro, de indivíduos originários de várias 
partes do país, que se deslocam até essa fronteira com vistas a aumentar ganhos 
pessoais e melhores oportunidades de trabalho. Muitos participantes citaram a 
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dificuldade no estabelecimento de diálogos contínuos com autoridades bolivianas, 
uma vez que são realizadas mudanças constantes nos postos de comando na fronteira.

Também comentaram a barreira da legislação nacional, que se difere em 
vários aspectos daquela do Brasil. Entre algumas das legislações relativas à gestão 
da fronteira na Bolívia, podem ser citadas: Regulamento Geral de Alfândega, de 
2000; Lei de Migração, de 2013; e Lei de Desenvolvimento e Segurança Fronteiriça, 
de 2011. Com relação às regras específicas sobre transporte de mercadorias, os 
participantes comentaram que há muitos entraves para entrada e saída de produtos, 
como resultado de diferenças na legislação, administração e cultura do país vizinho.

Por fim, os participantes afirmaram que há diferenças, por exemplo, com 
relação à definição e largura da faixa de fronteira, que na Bolívia é de 50 km. 
Por isso, eles argumentaram que é necessária a conscientização sobre o que é a 
faixa de fronteira, porque, segundo os participantes, os bolivianos não têm vivência 
nisso, dificultando a coordenação de políticas conjuntas que possam vir a surgir 
nos próximos anos. Da mesma forma, acreditam que as faixas de ambos os países 
devem ser mantidas nas medidas atuais, visto que é um espaço geograficamente 
definido por governos distintos e deve ser respeitado. Deveriam ser identificadas 
cidades que correspondem de fato à faixa de fronteira, por meio da criação de 
diferentes categorias, isto é, categorizar as cidades conforme as influências que elas 
sofrem das dinâmicas transfronteiriças.

Acerca da gestão ambiental, os participantes ressaltaram a falta de acordos 
que abrangessem o outro lado da fronteira, sobretudo na destinação de resíduos, que 
não é tratada de forma transfronteiriça. Além da questão do manejo dos resíduos, 
outro exemplo dessa dificuldade é a proibição da pesca do peixe da espécie dourado 
(a lei da pesca do dourado é municipal), que não tem respaldo no outro lado da 
fronteira. Apesar de ser o mesmo rio, as medidas tomadas pelo lado brasileiro não 
têm a aderência do lado boliviano. Nessa questão, os participantes são unânimes 
em defender uma maior conscientização do lado da fronteira boliviana para o 
período de defeso, bem como em outras ações que visam à proteção das águas 
que compartilham. Eles propuseram, também, a compatibilização das políticas 
de proteção ambiental, sobretudo do ambiente pantaneiro.

Os participantes relataram a questão migratória dos povos da região como 
um dos principais problemas que envolvem a fronteira de Corumbá com Puerto 
Quijarro. Destacaram, sobretudo, a situação de vulnerabilidade em que chegam 
famílias de bolivianos em busca de uma vida melhor no Brasil. Defendem que o 
poder público poderia dar mais atenção às migrações, com uma casa de acolhimento, 
pois, na maioria das vezes, ela se constitui como a única alternativa de atendimento 
imediato a essas pessoas.
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Destacam, também, os problemas fundiários de um assentamento que ocupa 
os dois lados da fronteira internacional. Para o grupo, o poder público tem que 
resolver essa questão de insegurança jurídica das pessoas que vivem há mais de 
cinquenta anos nessas terras.

No que tange à segurança da fronteira de Corumbá com Puerto Quijarro, 
destacaram a ocorrência de crimes transnacionais comuns às demais fronteiras 
brasileiras, como os contrabandos, a prática de abigeato e o tráfico de drogas e 
armas de fogo. Ressaltaram, também, as levas migratórias (bolivianos, haitianos, 
bengaleses e outros) que entram por esse ponto da fronteira, onde já foi identificado 
tráfico de pessoas. Mencionaram que as estratégias do crime organizado diferem de 
alguns pontos da fronteira do arco Central, pois ali a prática é do tráfico “formiga” 
e também pelo método “cavalo doido”.

Foram destacadas as políticas públicas voltadas à segurança pública e defesa. 
Elas têm viabilizado ações e investimentos em instrumentos, como o Sistema 
Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), que objetivam impedir a 
entrada dos ilícitos transfronteiriços. Por coincidência, no período de realização da 
oficina, estava em andamento na área da fronteira de Corumbá uma das edições 
da Operação Ágata, das Forças Armadas. Ela é uma das ações definidas no PEF 
instituído em 2011, via decreto presidencial.

Um desafio identificado pelos participantes é o “pedágio” da Bolívia em direção 
ao Brasil, pois isso gera desequilíbrio na convivência. Outra questão bastante 
complexa na relação entre Corumbá e Puerto Quijarro deve-se às tratativas entre 
os taxistas brasileiros e bolivianos. Na fronteira brasileira, os taxistas bolivianos têm 
entrado e circulado normalmente no território brasileiro, sem que as autoridades 
ou mesmo a categoria de taxistas brasileiros barrem sua entrada. Já no território 
boliviano, os taxistas brasileiros são proibidos de entrar. No caso de o taxista 
brasileiro insistir em entrar em Quijarro, corre-se o risco de violência física e 
destruição do patrimônio. Nesse ponto, os participantes asseveram que a categoria, 
conjuntamente com o poder público das respectivas cidades, deveria encontrar 
uma solução para os dois lados trabalharem de forma equilibrada.

Ainda nos desafios, levantaram a questão do acesso à saúde, que torna-se cada 
vez mais ineficiente devido ao atendimento ao excedente da população da fronteira 
boliviana. Isso também se faz presente na oferta de vacinas em Corumbá, que em 
função de serem utilizadas por bolivianos, acabam por faltar para brasileiros.

Em resumo, os desafios principais do arco Central consistem em: i) integrar 
povos e culturas; ii) promover fóruns e workshops para cultura de gestão ambiental, 
com objetivo de sensibilizar os ribeirinhos na proteção de rio e matas pantaneiros; 
iii) criar instrumentos para uma gestão ambiental unificada, ou seja, uma lei 
ambiental que abarque os dois lados da fronteira; iv) estabelecer as regras de 
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convivência no ambiente fronteiriço; e v) levantar outras potencialidades que 
revitalizam a economia regional.

Os participantes relatam que a convivência e o compartilhamento da 
cidade com os estrangeiros ocorrem normalmente, mesmo com o acirramento 
das disputas pelos aparelhos públicos e urbanos. O que colabora na relação 
fronteiriça são os parentescos estabelecidos entre brasileiros e bolivianos, bem 
como o fato de muitos brasileiros possuírem fazendas, comércios e outros negócios 
na área de fronteira boliviana.

Outra ação que aproxima as relações entre os dois países diz respeito às 
escolas interculturais bilíngues de fronteira. Em Corumbá, há três escolas e, segundo 
os relatos, aproximadamente seiscentos alunos que participam do programa. 
Um número considerável de bolivianos frequenta uma delas, o Centro de Atenção 
Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) Padre Ernesto Sassida, por ser mais 
próxima do limite do Brasil com a Bolívia. Nesse programa, os participantes 
destacaram, além da formação bilíngue, que o currículo escolar oportuniza o 
conhecimento dos costumes e da cultura, o que, de alguma forma, pode melhorar a 
convivência e diminuir os preconceitos que ainda são muito presentes e empregados 
na relação com os bolivianos.

Outra oportunidade destacada pelos membros do grupo foi o transporte 
público de Corumbá até a linha de fronteira. Ele deveria acessar o centro urbano 
de Quijarro, haja vista que o ônibus traz bolivianos para o centro urbano de 
Corumbá. Para superar as barreiras fronteiriças, os instrumentos de integração 
têm que avançar mais.

Por fim, além das oportunidades na relação fronteiriça – potencializada por 
meio da educação no Projeto Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira (PEIBF) e 
de projetos que visam minimizar as diferenças entre os fronteiriços –, a integração 
seria, também, por meio de ações de desenvolvimento e cooperação transfronteiriças. 
Outra oportunidade destacada consiste na revisão de acordos, como o Tratado de 
Roboré,11 que pode ajudar a construir uma relação mais tranquila na fronteira e 
ampliar as oportunidades de criação de instrumentos que visam melhorias das 
condições de vida do cidadão fronteiriço. Na região, há potencialidade para a 
exploração de várias categorias de turismo, como pesca e observação de pássaros 
e animais do Pantanal, atualmente operadas por empresas que, normalmente, 
encontram-se fora da região. Há, também, o turismo histórico, que ainda não 
tem sido valorizado. Em suma, a criação de uma política integrada de turismo 
potencializaria a região, favorecendo a circulação extracomunitária na fronteira.

11. Assinado em 1958, pelo Brasil e a Bolívia, tinha como principais acordos a exploração de petróleo, construção de 
obras ferroviárias e cooperação econômica.
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Durante o debate, com o apoio do facilitador, o grupo preencheu o 
quadro-síntese de apoio à relatoria (quadro 3), que ao final foi lido e aprovado 
para a apresentação na plenária.

QUADRO 3
Arco Central: quadro-síntese do grupo C 

A Contextualização Resposta

1 Como o grupo vê a faixa de fronteira?

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

2
O grupo considera adequada a largura de 
150 km de faixa de fronteira no arco Central? 
Por quê?

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

B
Avaliação: como o grupo avalia as políticas 

públicas e as ações implementadas 
especificamente na faixa de fronteira?

Ações recomendadas Encaminhamento 

1
Gestão ambiental: falta maior 
conscientização do lado da Bolívia. 

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

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

2

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

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

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

3

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

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

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

4

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

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

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

(Continua)
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(Continuação)

C
Desafios: quais são os principais 

desafios do arco Central?
Ações recomendadas Encaminhamento

1 Gestão ambiental: não integrada.
Fóruns e workshops para cultura de 
gestão ambiental.

Necessário processo educativo. 

2 Fiscalização: policial, fiscal e sanitária.

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

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

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

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

4 Terras fronteiriças: questões fundiárias. 

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

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

5
Porto Murtinho: crime de abigeato  
afeta de forma negativa o psicossocial  
do pantaneiro.

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

Ações locais da segurança pública.

6
Pesca predatória: lei da pesca do 
dourado é municipal.

Tornar a lei estadual.

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

7

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

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

Produzir canais de atendimento  
ao migrante com sistema 
informatizado integrado. 

8
Segurança e defesa: dinâmicas  
ilícitas transnacionais.

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

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

(Continua)
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(Continuação)

D
Oportunidades: quais são as principais 

oportunidades do arco Central?
Ações recomendadas Encaminhamento

1
Participação de indígenas bolivianos na 
vida cultural brasileira.

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

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

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

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

3 Turismo: política integrada de turismo.

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

Elaborar uma política de  
turismo integrada. 

Elaboração dos autores.

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

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

GRUPO A – ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

Relator: Daniel Frainer (SEMAGRO/MS)

Como é que a gente vê a fronteira? Ela corresponde a uma área que tem algumas 
restrições impostas – principalmente por questões internacionais, advindas justamente 
de uma legislação –, o que acaba trazendo barreiras para essa região; mas também 
pode ser uma potencialidade a ser explorada. O grupo verificou que deveriam ser 
tratadas políticas específicas para a região e de uma forma diferenciada, como meio 
de desenvolvê-la. Ao mesmo tempo, o grupo se depara com um espaço que apresenta 
uma economia mais dinâmica, que até poderia ser explorado, principalmente por 
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deter recursos naturais, melhorando os investimentos e os equipamentos sociais. 
Com relação a esse estreitamento, o grupo considera que há uma necessidade de ser 
repensado inclusive o princípio de reciprocidade em relação à Bolívia, que tem uma 
faixa de fronteira limitada a 50 km de largura a partir da linha divisória.

O grupo verificou alguns pontos críticos relacionados à logística e infraestrutura. 
A rodovia tem um problema grave, pois há uma certa inabilidade por parte da 
empresa que está explorando-a. Recomenda-se utilizar todos os quatro modais e 
promover uma integração maior com o outro país, inclusive anexando o último 
trecho da ferrovia. Além disso, deve-se modernizar a linha ferroviária: atualmente, 
o trem tem, em média, uma velocidade de 30 km/h, e os trens mais modernos, 
mesmo com a mesma carga, podem ter maior velocidade. Foi citada, também, a 
necessidade de melhorar o transporte aéreo, com a possibilidade de incluir voos 
internacionais partindo de Corumbá até Santa Cruz de la Sierra e, também, a 
ligação doméstica Corumbá-Campo Grande, capital do estado.

O principal encaminhamento citado nesse tema foi a reativação de um 
fator importante no desenvolvimento, que são os COREDEs. Isso foi esquecido 
pelos municípios, principalmente em relação a investimentos em estrutura, 
que envolvem um grande volume de recursos a serem investidos. Por conta 
disso, então, deve-se viabilizar a situação de consórcios, não só entre Brasil e 
Bolívia, como também entre os municípios envolvidos no financiamento dessas 
experiências, e usar experiências de COREDEs de outros estados, principalmente 
para reproduzir as experiências exitosas.

Ainda na questão insuficiência, que foi levantada em relação aos terrenos 
sociais, o grupo viu, principalmente, o papel das universidades. A universidade está 
um pouco isolada das atividades que estão sendo desenvolvidas na região, então é 
importante uma integração maior, principalmente para poder entrar como uma fonte 
de resolução de problemas. Para isso, o encaminhamento dado seria, por sentido 
ambivalente, um consórcio, principalmente considerando os estudantes brasileiros 
na Bolívia e bolivianos no Brasil, ou seja, uma forma de integrar principalmente 
a parte de recursos e orçamentos, levando em consideração não só a demanda real 
que nós temos de ingressantes, mas também de estrangeiros, tanto aqui como nas 
universidades do lado de lá.

A questão da dependência de recursos externos, principalmente estaduais e 
federais, foi um problema levantado pelo grupo. Algumas ações apontadas foram 
exatamente políticas públicas específicas e reforço do orçamento dos municípios. 
Nós sabemos, por exemplo, da questão que acontece fundamentalmente na área 
de saúde. Eu já vi o pessoal sendo atendido aqui e deve-se implementar esses 
orçamentos para que essa demanda reprimida seja atingida na sua efetividade no 
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atendimento. A sugestão foi de prestação de serviço ou consorciação entre esses 
municípios, principalmente, já que há a utilização comum desses serviços.

Um dos desafios é a integração dos meios de transporte modais. Precisa-se 
reavaliar essa situação na ferrovia e a possibilidade de composições mistas, porque, 
muitas vezes, mesmo sendo o mesmo modal, tem que descarregar a carga e colocar 
em outro veículo para poder atravessar a fronteira. Então, é um problema que 
encontra limites com essa integração no transporte. Isso tem encaminhamento 
para, principalmente, a ANTT, que é responsável pelas deliberações a respeito de 
transportes terrestres.

Foi abordada, também, a inadequação da legislação ambiental fiscal 
aduaneira, o que acaba sendo um impedimento para a realização de atividades 
proporcionais em termos de repartição. Então, a ação recomendada seria a 
adequação da legislação vigente, levando em consideração as peculiaridades 
fronteiriças, e o encaminhamento disso ao MRE, para que leve em consideração 
estas questões internacionais dentro destas relações.

Há, também, o desafio da definição de uma política de desenvolvimento 
local ou regional – que leve em conta esse foco internacional, justamente devido 
à faixa de fronteira – e de criar ou reativar comitês específicos para debater temas 
próprios de desenvolvimento da região, a fim de obter ações próprias nesse sentido. 
O encaminhamento sugerido é de que se remeta ao MDR e aos órgãos federais, 
que atuam na elaboração de políticas específicas para área de fronteira.

Quanto às oportunidades, foram citadas potencialidades que podem 
surgir justamente dos desdobramentos das atuais cadeias produtivas que se tem, 
principalmente com relação ao gás natural e ao minério. Foi sugerido que haja 
maior dinamização com relação a preço e oferta, e solicitá-la junto aos órgãos 
do estado, particularmente os de economia mista, caso da MSGÁS, responsável 
pela distribuição do gás, e a Petrobras, responsável pela compra do gás boliviano 
que passa pela fronteira. É necessário haver maior participação nas negociações, 
e incluir também um staff boliviano, para que se consiga viabilizar a melhor 
utilização desse recurso.

Foi levantada, também, a questão do adensamento de cadeias produtivas, em 
relação aos desdobramentos em outras atividades, com uma linha de ação que possa 
estruturá-las, principalmente quanto ao minério e à agropecuária. Chamamos a 
situação atual de cadeia quebrada, que é quando a principal atividade inicial não 
é desdobrada em produtos onde a cadeia é produzida, ficando a cargo de outros 
estados ou municípios o seu desenvolvimento. Em relação ainda à mineração, 
há a necessidade de revitalizar a MS Mineral, que há mais de dois anos tem 
estatuto e presidente, mas ainda não tem um plano de ação propriamente para 
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o setor, delineando quais as diretrizes principais e elaborando e implementando 
esse plano de ação.

Em relação ao turismo, que foi levantado como potencialidade, há a 
possibilidade de realizar os roteiros turísticos e culturais do lado brasileiro e do 
lado boliviano de uma forma integrada, para que ambos sejam beneficiados. 
O encaminhamento seria promover a discussão desse tema junto ao governo 
do estado, à Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) e ao MTur, do 
lado brasileiro, e às autoridades ligadas a este tema na Bolívia, para que possam traçar 
uma linha de ação em prol da promoção dos destinos turísticos nos dois países.

Quanto a identificar atividades produtivas potenciais que possam ser desenvolvidas 
na fronteira em parceria com os países vizinhos, foi sugerido verificar demandas 
pequenas, ou seja, algumas atividades que possam gerar emprego e renda. Para isso, 
recomendou-se realizar um estudo técnico de prospecção de mercado e oportunidades, 
a fim de tentar ao menos apresentar uma proposta mínima para viabilizar recursos do 
estado e da Sudeco, por exemplo, para implementação desse estudo.

Em relação ao corredor bioceânico, recomendou-se monitorar e participar do 
processo de implementação na rota. Atualmente, ela se encontra, na verdade, em 
uma discussão dentro do foro dos governadores do Brasil central. Então, deve-se trazer 
essa discussão à baila e incorporar nela os COREDEs e o MDR. Outra oportunidade 
apontada é a criação de uma zona econômica especial. Para isso, propõe-se a mesma 
solução do corredor bioceânico. Muito obrigado.

Caroline Krüger (Ipea)

Obrigada, Daniel. Passo a palavra ao Major Becker.

GRUPO B – GESTÃO URBANA

Relator: Willyam Becker Demartini (Gefron/MT)

Sou o Major do Gefron/MT, e recebemos o convite do Ipea, por meio da Secretaria de 
Segurança, para participarmos desta oficina. Nós temos uma pequena apresentação 
para traduzir o que trabalhamos no grupo B – gestão urbana. A nossa coordenadora 
foi a Rosa Moura e nossa facilitadora, a Caroline Krüger.

A nossa contextualização passa pela questão da gestão urbana como um 
local de integração entre as nações. Verificamos que é um lugar de povos e culturas, 
de relação intensa – usando as palavras do professor Tito de Oliveira: dinâmica, 
criativa e ao mesmo tempo rebelde. Essa rebeldia provém das diferenças culturais. 
Assim, também resguardamos a soberania como instrumento de defesa.
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Sobre a questão da largura da faixa de fronteira: ela está dentro do previsto, 
mas não é eficaz para as políticas públicas, sendo, talvez, eficaz para a defesa. 
Todavia, para outras áreas, como saúde, tem os pontos fortes e pontos fracos 
a serem estudados. Nesse aspecto, também há especificidades e regionalismos. 
No Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós diferenciamos faixa de fronteira de 
linha de fronteira. Quando falamos linha de fronteira, nos referimos a 50 km, e 
faixa de fronteira, a 150 km.

Na nossa avaliação, o primeiro tópico que trabalhamos foi a questão do 
SIS-Fronteiras. Houve pequenos resultados favoráveis, apesar de bastante inicial, 
irrisórios diante de tamanhas necessidades, mas funcionou. A ação recomendada 
seria a implementação de uma política para a melhoria da infraestrutura de 
saúde, diminuindo as burocracias e melhorando o repasse de recursos financeiros. 
Considera-se que não se trata somente da população de Corumbá, pois aqui do 
lado temos Ladário, e também há as cidades da Bolívia – Puerto Suárez e Puerto 
Quijarro – que são cidades fronteiriças. O encaminhamento seria levar esta sugestão 
de implementação para os três Poderes da República.

Outra política avaliada foi o Plano Municipal de Educação de Corumbá, que 
levantou o número de estudantes estrangeiros: por volta de oitocentos – conforme 
foi dito pelo próprio criador e pelo staff do prefeito Ruiter de Oliveira –, que têm a 
necessidade de atravessar a fronteira todos os dias para vir à aula. A ação recomendada 
para as cidades de fronteira que têm estudantes em ambos os territórios seria ter 
um incentivo financeiro para transporte, merenda, capacitação de professores etc.

O embrião dessa integração, desse movimento, começou (exemplo: visita 
ao Moinho Cultural), e eles têm tido a experiência há algum tempo, não só com 
alunos, mas com docentes do outro lado. Essa foi, também, a direção da prefeitura 
de Corumbá: um trabalho com professores e alunos dos dois lados. O mesmo 
encaminhamento, não só municipal, mas estadual e federal.

Outra avaliação que a gente fez, bastante interessante, foi com relação às escolas 
interculturais bilíngues, por se tratar de uma troca importante para os professores. 
Atualmente, acredito que não existe a possibilidade de um professor daqui fazer 
qualquer tipo de capacitação no outro lado, não aproveitando o que tem disponível 
lá; está difícil até para o próprio professor de espanhol daqui poder praticar o idioma 
do outro lado, de uma forma mais curricular, de uma forma que seja reconhecido aqui 
a posteriori. Então, a sugestão, a ação recomendada, seria reativar o programa, e torná-lo 
uma política de Estado, e não de governo, lembrando que a política de Estado é aquela 
que permanece independentemente dos governos que entram; então ela não muda de 
acordo com o plano de cada governo, de cada mudança, seja municipal, estadual ou 
federal. O encaminhamento seria que o município ou estado demandassem diretamente 
ao governo federal a reativação desse programa, que foi muito importante.
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Na parte de avaliações, a gente focou o Gefron e o DOF. Nesse ponto eu 
contribuí diretamente, como um militar que trabalha na área de segurança pública 
e faz parte de uma unidade que se mostra diferente das demais, pois é especializada 
em trabalho de fronteira, segurança de fronteira, e isso acaba diferindo muito. 
Apesar de haver muitas políticas de segurança na área de fronteira e a segurança 
pública ser sempre o foco dos debates relacionados à fronteira, a gente entende, 
enquanto segurança pública, que as outras áreas são tão importantes quanto essa.

Apesar do debate ter atingido a maioria das unidades que trabalham 
especialmente no policiamento de fronteira, na segurança pública de fronteira, 
elas estão muito aquém da necessidade. Então, a sugestão seria a ampliação dessas 
polícias e o encaminhamento seria dado aos respectivos estados. Sabemos que o 
Paraná tem um batalhão de fronteira, aqui no Mato Grosso do Sul tem o DOF, 
em Mato Grosso temos o Gefron, e em Rondônia também há um embrião de uma 
unidade de fronteira que não foi ainda implantada. O encaminhamento seria aos 
governos dos estados, particularmente para aqueles que ainda não conseguiram, 
que comecem essa atividade específica de policiamento de fronteira, e àqueles que 
já chegaram ao objetivo, que ampliem essa ação.

Dando um exemplo: o Gefron atualmente patrulha apenas cerca de 30% da 
fronteira. Então, existe um anseio muito grande da população que não é atendida 
com frequência, a população ribeirinha – a população da parte alagada da nossa 
fronteira, da parte abaixo de Cáceres e Poconé, que inclusive se encontra aqui com 
o Pantanal. Assim, teríamos até intercâmbio na nossa fronteira localizada entre 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bolívia, mas não abrimos nessa região, pois 
não temos essa possibilidade devido às limitações.

No último tópico da avaliação, o grupo falou sobre políticas e ações 
governamentais gerais, que são pouco reflexivas ou inclusivas, inconsistentes e 
sem continuidade. Muitas vezes são ações separadas, individuais de determinado 
vereador, de determinado prefeito ou gestor municipal, ou quem quer que seja que 
inicie essas ações ou tenha a ideia, mas não têm a continuidade.

As ações políticas são limitadas na fronteira, pois elas não atendem o outro 
lado. Os corumbaenses não gostam, por exemplo, quando atendem na área de 
saúde, eles dizem que o dinheiro brasileiro está sendo usado pelos bolivianos. 
A integração das políticas públicas para o território é fundamental. Outro exemplo, 
a vacina contra a raiva: a política pública é para a cidade de fronteira, mas a 
doença ultrapassa a fronteira. Então, sugerimos que a ação deveria ser pensada 
em torno desse problema, por meio da mobilização da comunidade regional 
e da realização de ações para o suprimento de necessidades como expansão da 
infraestrutura, logística, equipamentos urbanos e planejamento integrado dos 
governos fronteiriços. Por meio, também, de um programa de sensibilização da 
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população, pois tendo em vista que esse problema social teria que ter um plano de 
ação integrado com contrapartidas, o outro lado também teria que ser sensibilizado 
sobre essas dificuldades. O encaminhamento é um pouco mais complexo, por 
considerar não só as três esferas (municipal, estadual e federal), mas o diálogo entre 
os países, estados, municípios que estão na fronteira.

Nós também tratamos dos desafios e destacamos: i) a falta de integração, que é 
incipiente, e, por consequência, a falta de ações integradas; ii) a falta de exploração 
nacional dos recursos turísticos; e iii) a superação do preconceito, porque ele 
existe entre bolivianos cambas e collas, e entre brasileiros e bolivianos. Ela deve ser 
realizada, por exemplo, nas próprias escolas onde convivem.

A principal ação recomendada para a integração seria aumentar a autonomia 
dos municípios, e o encaminhamento seria a participação efetiva do MDR e do então 
Ministério das Cidades. Em relação à falta de ações integradas, a recomendação 
seria implementar ações para que as cidades fronteiriças respeitassem as limitações 
e os recursos de uma a outra, considerando o encaminhamento aos três entes e 
à sociedade também para ter ciência dessa discussão. A exploração nacional dos 
recursos turísticos, não só do lado brasileiro, mas do lado boliviano, seria uma ação 
recomendada, considerando o encaminhamento às três esferas federadas também.

Para superar preconceitos entre brasileiros e bolivianos, o grupo entende que 
são necessárias ações mais efetivas de aproximação, conhecendo e respeitando as 
particularidades de cada fronteira. A construção social e normativa foi pensada 
olhando como exemplo a África do Sul, onde houve uma superação da grande 
barreira do apartheid. Temos como exemplo essa construção social e normativa 
para que ela impere sobre as políticas públicas e sobre o pensamento social em 
relação a este problema. O encaminhamento seria para os três Poderes da República, 
com medidas para desconstruir os preconceitos, dentro dessa construção social e 
normativa, citada pelo General João Denison. Ele comentou sobre a unificação 
de algumas leis e o grupo citou a integração da legislação.

Encerramos, então, com as oportunidades, e o grupo trouxe um 
encaminhamento geral para todas elas, tal como o ensino de espanhol nas escolas 
de Corumbá e Ladário, e, em contrapartida para o lado boliviano, o do português 
nas escolas. Até porque esse contato é evidente. Sobre a participação boliviana e 
paraguaia nos eventos, ela já vem acontecendo por aqui, mas a ideia do grupo é 
que sempre seja ampliada. Também citamos o mestrado em estudos fronteiriços 
para ajudar em diversos pontos relacionados à fronteira, como o auxílio à gestão, a 
busca de soluções para as problemáticas (pois já existem muitos estudos a respeito do 
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tema), a melhoria nas relações para execução das ações em contrapartidas e a criação 
de mecanismos de gestão internacional, que é a grande dificuldade da gestão.12

Finalizo com uma última oportunidade que foi citada aqui, além do plano 
de ação integrada para diversas áreas, que seria a busca por recursos de forma que 
parte dos bens e valores dos resultados de ilícitos apreendidos na fronteira fosse 
revertida para a própria região. Para tanto, usamos dois mecanismos, que são os de 
transação penal e perdimento de bens, que em Mato Grosso já são uma realidade: 
dessa forma, já tiveram alguns milhões de reais revertidos para saúde, segurança 
pública e outros. Perdimento de bens é algo bastante simples: todo produto, bem 
móvel ou imóvel que foi utilizado para proveito do crime pode ser dado perdimento 
por parte do Judiciário, em função do serviço público em geral, e destinação 
desse recurso específico para uma determinada secretaria, um determinado fundo 
orçamentário municipal, estadual ou federal. Inclusive, tem um estudo da nossa 
Academia no Mato Grosso sobre transação penal que a descreve como uma política 
de captação de recursos muito eficiente.

Caroline Krüger (Ipea)

Muito obrigada, Major Becker. Vamos dar seguimento às apresentações chamando 
o grupo C, cujo tema é defesa do território e integração entre os povos.

GRUPO C – DEFESA DO TERRITÓRIO E INTEGRAÇÃO ENTRE OS POVOS

Relator: João Denison Correia (General do Exército Brasileiro)

O grupo identificou que a área formal da faixa de fronteira nos permite atuar 
dentro do aspecto jurídico e legal. Isso é importante, porque as Forças Armadas, 
por exemplo, têm o poder de polícia nessa região, delimitando o espaço territorial 
sob a égide da lei. Não que vamos usar o poder de polícia, mas ele vai nos conferir 
flexibilidade de atuação. Portanto, para o sistema de defesa, a definição desse 
espaço territorial é importante para estabelecer a liberdade de ação dentro deste 
escopo de atuação.

A faixa de fronteira também facilita a convivência. Se identificarmos que 
dentro de um acordo bilateral, binacional, tem uma faixa de fronteira do lado de cá 
e do lado de lá e os dois países acordaram a convivência dessas duas comunidades 

12. É importante destacar a situação geográfica, da infraestrutura econômica e institucional de Corumbá e Ladário. 
No plano geográfico, esses municípios têm muita história e suas localizações são excepcionais dentro de um quadro 
fronteiriço (por exemplo, a rota bioceânica para o Pacífico). Com relação à infraestrutura econômica, possuem os 
quadros modais de transporte desenvolvidos (porto, aeroporto, rodovia e ferrovia), precisando, apenas, de mais 
investimento em capacidade e logística. No plano institucional, têm suas prefeituras e câmaras de vereadores atuantes, 
uma universidade federal da mais alta respeitabilidade e a presença de duas grandes empresas, Vale e Petrobras. 
Portanto, há ainda muito a ser explorado localmente para que estes municípios e sua região sejam mais desenvolvidos 
em conjunto com os municípios bolivianos.
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nacionais, essa faixa de fronteira é o espaço delimitado para as coisas acontecerem, 
como a atividade econômica daquele que mora do outro lado e vem desenvolver aqui 
e, da mesma forma, do brasileiro que tem um comércio do lado de lá. Desse modo, 
a faixa de fronteira – desde que isso seja bilateral – otimiza as relações naquele 
ambiente para que tenhamos melhor fluidez na dinâmica no ambiente fronteiriço.

Não avaliamos tecnicamente a largura da faixa de fronteira com profundidade, 
mas nós julgamos que esse espaço, principalmente caracterizado pelo vazio 
demográfico, é suficiente para as ações necessárias, sob a égide da lei complementar. 
Uma ideia que surgiu no grupo foi a importância de categorizar as cidades na faixa 
de fronteira brasileira, fazendo um diferencial daquelas que vivenciam a dinâmica 
fronteiriça para as que não vivenciam, mas estão dentro da faixa.

Isso é importante porque pode haver programas e políticas que permitam ou 
deem facilidades para as cidades, por exemplo, que recebem a quantidade específica 
de um determinado tipo de vacina, mas não estando no fluxo de movimentação, 
acabam recebendo-a e não a utilizando. Por isso, deve-se categorizar as cidades, 
para que não haja desperdício de recursos, e haja uma melhor distribuição dentro 
de um programa ou atividade.

Como o grupo avalia as políticas públicas e as ações implementadas 
especificamente na faixa de fronteira? Desconsiderando nessa resposta a existência 
do Tratado de Roboré, da década de 1950, nós podemos identificar o seguinte: na 
área de educação existe um fluxo muito grande de não nacionais frequentando as 
escolas públicas, levando a alguns problemas pontuais, como não ter vagas para 
os nacionais em determinados estabelecimentos.

No que diz respeito à saúde, nós vemos que existe um impacto na nossa estrutura 
de saúde com o uso por parte do não nacional. O problema é que, na vivência da 
cidade, o cidadão do lado de cá não vê problemas no boliviano que circula pela cidade, 
mas pode ver problemas quando um boliviano está em uma fila para atendimento 
na Santa Casa, na sua frente. Qual é o aspecto psicossocial? Ninguém paga o sistema 
de saúde diretamente, mas o que sustenta o SUS são impostos brasileiros.

Então, surge esse problema negativo no aspecto psicossocial da comunidade 
local, quando o brasileiro percebe a utilização do boliviano sem contribuir ao SUS. 
Todavia, não é levado em consideração se o extranacional está aqui exercendo 
uma atividade econômica e pagando seus impostos normalmente. Quanto a isso, 
inclusive, ainda outro dia eu vi uma ambulância passando na fronteira com a 
sirene ligada, e com certeza era um boliviano trazendo uma demanda para o nosso 
sistema de saúde.

Outra avaliação importante é para o campo da gestão ambiental: as nossas 
leis, como o seguro-defeso. Nós estamos em um ambiente pantaneiro e temos leis 
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relativas ao direito à pesca, e nós estamos utilizando, aqui na fronteira, o mesmo 
rio. Entretanto, a lei não é a mesma para o lado de lá, nem para a Bolívia, nem 
para o Paraguai – o peixe que está do lado de cá não pode ser pescado (a PM 
fiscaliza), mas do outro lado do rio o peixe vai morder o anzol do extranacional. 
Nessa avaliação fica o desafio de criar instrumentos para uma gestão ambiental 
unificada (não integrada), que tenha o seguro-defeso do lado de lá como temos 
do lado de cá, e de trabalhar no campo das relações internacionais bilateralmente, 
para que a questão ambiental seja realmente eficiente e eficaz. Não adianta termos 
a nossa regulação ambiental se a gente partilha o Pantanal e não acontece a mesma 
coisa do outro lado da fronteira.

Um desafio importante para a fronteira do arco Central é a qualidade da 
integração dos povos e da cultura. Uma professora que estava presente na oficina 
comentou que os nossos registros na área de cultura – livros, poesias, poemas, 
publicações e contos – falam da cultura do Pantanal, mas não incluem a cultura 
boliviana, que é, inclusive, miscigenada conosco; então, há um processo de não 
reconhecimento do outro. Vou usar aqui uma comparação conhecida: será que olhamos 
o boliviano como o americano nos olha? Precisamos levar a integração das culturas 
a um nível de qualidade melhor, para que realmente a interação seja mais saudável.

Outro desafio dentro dessa mesma ideia: estabelecimento de regras de 
convivência fronteiriça – por exemplo, as regras de trânsito, pois os brasileiros 
reclamam ao verem bolivianos ultrapassarem o sinal fechado. Os bolivianos não 
respeitam a nossa legislação, mas o brasileiro também não respeita, pois ambos 
passam o sinal vermelho. Outro exemplo, o brasileiro dirige na Bolívia com 
uma preocupação que ele não tem aqui, e o boliviano dirige aqui sem qualquer 
preocupação, sem medo da ação dos instrumentos coercitivos de controle. Por que 
isso? Porque sabemos que há histórias de apreensões na Bolívia em que é pedido 
algum tipo de pagamento extra, “mesada”, o que já não acontece aqui. Outro 
exemplo: tudo indica que a PRF não multa um carro infrator boliviano indo para 
Campo Grande, mas na volta ele multa porque está saindo do país. Porém, se na 
volta o guarda não estiver lá, como ele vai cobrar? Então, cai no vazio.

Outro desafio: essa região já teve o maior porto fluvial da América do Sul, 
chegou a ter mais de cem agências bancárias, inclusive a 14a maior agência do Banco 
do Brasil instituída no país. Em função da vivência econômica que já teve, e do que 
nós vemos atualmente, é preciso fazer um levantamento de outras potencialidades 
que revitalizem a vida econômica regional.

Quais são as principais oportunidades do arco Central? Em nossas discussões, 
ficou estabelecido que é premente a revisão do Tratado de Roboré, pois sendo da 
década de 1950, está totalmente descontextualizado com o ambiente e cenário que 
estamos vivendo atualmente. Ele precisa ser valorizado e validado nesse sentido 
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de estabelecer as regras tanto sociais de convivência quanto outras, formalizando 
os benefícios. Aproveito o raciocínio do professor Tito de Oliveira: “quando se 
formalizam as ações na área da educação, na área da saúde, você tem condições de 
estabelecer contrapartidas”.

Vimos, também, a oportunidade de estabelecer uma política integrada 
(não unificada) na área de turismo, que favoreça a circulação extracomunitária. 
Posso estar errado, mas parece muito mais fácil o boliviano fazer turismo aqui do 
que nós fazermos turismo lá. Por exemplo, levantei o que seria necessário para 
viajar de carro até Salar de Uyuni, na Bolívia, e a complicação foi muito grande, 
preferi ir de ônibus ou de trem. Precisamos desburocratizar, pois estamos em uma 
dinâmica de convivência na fronteira. Havendo essa troca de turismo, é bom para 
a economia e culturalmente estaremos integrando. E na nossa região, devemos 
estabelecer os critérios e as oportunidades para o turismo histórico. Muito obrigado.

Caroline Krüger (Ipea)

Obrigada, General Denison. Vamos passar agora para as considerações finais do 
coordenador Bolívar.

Bolívar Pêgo (Ipea)

Obrigado, Caroline. Agradeço aos relatores pelas apresentações dos relatórios 
dos grupos de trabalho, e pergunto: alguma questão ou dúvida em relação às 
apresentações dos três grupos?

João Denison Correia (General do Exército Brasileiro)

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

Bolívar Pêgo (Ipea)

Obrigado, General. Agradeço a sugestão. A equipe tem várias ideias para a fase 
final, e certamente vai incorporar sua sugestão. E contamos com a participação de 
todos durante todo o processo.

Eu gostaria de agradecer a todos, dizer que foram muito bons para a equipe 
estes dois dias de trabalho e esperamos que tenham sido, também, para vocês, 
participantes. Aprendemos muito com vocês, e o objetivo geral é esse, vir aqui para 
discutir os problemas com quem os conhece. Brasília é muito longe, e por mais 
que achemos que conhecemos os problemas, quando chegamos aqui, percebemos 
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que conhecemos bem menos, e até mesmo que muitos deles desconhecemos. 
Queria ouvir os membros da equipe. Em nome do Ipea, eu queria agradecer mais 
uma vez e dizer que nós teremos um livro como principal produto desses dois 
dias de trabalho, como o que está sendo finalizado sobre o arco Norte. Esperamos 
continuar mantendo contato com todos e, no Ipea, estamos à disposição. Passarei 
a palavra ao Sérgio de Souza e depois a cada uma das nossas pesquisadoras.

Sérgio de Souza (Sudeco/MDR)

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

Rosa Moura (Ipea)

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

Maria Nunes (Ipea)

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

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

Paula Moreira (Ipea)

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