
CAPÍTULO 11

TRABALHO DE CAMPO

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

1 ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS NO BRASIL E NA BOLÍVIA

1a entrevista:

• Manoel Rodrigues – vereador por Corumbá.

Participantes da entrevista: Bolívar Pêgo (coordenador do projeto Fronteiras 
do Brasil), Caroline Krüger, Maria Nunes, Rosa Moura e Paula Moreira (Ipea); 
e Glaucy Maria Dib Elias Rodrigues (servidora pública da saúde do município).

Local: Hotel Santa Mônica, em Corumbá, noite de 26 de junho de 2017.

FIGURA 1
Entrevista com o vereador Manoel Rodrigues

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.
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Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues

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

Paula Moreira 

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

Manoel Rodrigues 

Quero falar um pouco da dificuldade que nós temos atualmente. No sentido 
geográfico, Corumbá se assume como uma rota bioceânica para o Pacífico, cruzando 
aqui por meio da fronteira com a Bolívia. Não temos uma legislação que fortaleça 
o comércio de exportação e importação, não temos uma legislação que possa 
dispor sobre uma isenção de imposto para que produtos possam competir com 
contrabando. O mercado interno tem dificuldade devido ao contrabando, e nós 
não temos uma opção para ele. 

Essa é uma das dificuldades que a gente enfrenta nos dias de hoje. 
Outra dificuldade é que o município, que tem aproximadamente 110 mil habitantes, 
não consegue atender à demanda fronteiriça na parte da saúde pública. O orçamento 
da saúde não atende nem à demanda local nem à demanda da cidade paralela a 
Corumbá. Isso gera uma discussão que a gente está levando até para o governo 
federal: aumentar o orçamento da cidade de fronteira, tanto da saúde e da educação 
quanto da segurança pública.
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Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

Corumbá possui um único hospital, que atende aos 20 mil habitantes de Ladário, 
aos 110 mil de Corumbá e presta atendimento de emergência à Bolívia, aqui na 
fronteira. A maior parte desses habitantes bolivianos já tem dupla nacionalidade, e 
os que não têm não conseguem ter os atendimentos por falta do cartão do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Sabendo disso, temos que trabalhar por uma gestão melhor 
para poder prever esses atendimentos. Se eu sei que aqui tem 40 mil bolivianos 
do meu lado e mais 20 mil do outro, por que eu continuo trabalhando apenas 
considerando os 110 mil? Isso é gestão. 

Nossa fronteira é muito carente, muito precária, e eu não posso exigir do 
governo boliviano, um governo que tem a sua política, os seus costumes, que resolva o 
problema da fronteira. Até porque ele não trabalha da mesma forma que o Brasil, 
o investimento de recursos na cidade é feito de forma diferente de como se investe 
em Corumbá. Então, a gente tem que pensar uma forma para resolver, até pelo 
fato de o comércio local ter uma grande presença e potencialidade do consumo 
boliviano. Quem consome, quem gasta aqui dentro é a Bolívia. Então, a gente 
tem que trabalhar essa integração.

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Rosa Moura 

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

Manoel Rodrigues 

Por ser meu primeiro mandato, esse é um tema que ainda estamos entrando, devido 
à vontade de querer trabalhar, e essa é a demanda que está aparecendo. Há tempos 
houve uma discussão sobre as cidades gêmeas, e essa questão que você falou, para 
mim é muito importante. Precisamos sentar com as autoridades da Bolívia, montar 
um comitê fronteiriço, aqui em Corumbá, e outro na Bolívia, para discutirmos o 
que é melhor para a gente e não o que é melhor para os acordos que são tratados 
em nível federal. 

Nós temos que discutir o que é melhor para Corumbá, Ladário, Puerto 
Quijarro, Puerto Suárez e província Germán Busch. Temos que sair desse protocolo 
que existe, de acordo, e entender o que é melhor para a região. Tive a informação que 
é uma questão política: por ser uma cidade de fronteira (chamada Cidade do 
Oriente) que não apoiou o presidente da Bolívia, o governo boliviano não envia os 
recursos para cá. Daí, toda a província acaba sendo penalizada, porque o prefeito, 
os vereadores, a maioria apoia a oposição ao governo boliviano, e a província fica 
dependendo do Departamento de Santa Cruz.

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

O transporte traz um grande desgaste para nosso município. Hoje eu estava 
tratando sobre esse tema, principalmente sobre os taxistas. Os taxistas brasileiros 
não entram na Bolívia, e os bolivianos que entram aqui se tornam clandestinos. 
E eles perseguem, humilham; da mesma forma lá. Então, eu estou tentando ver 
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uma forma de compensação. Vou convidar os presidentes dos sindicatos daqui e de 
lá para conversarmos e chegarmos à melhor proposta. Como a gasolina boliviana  
é mais barata, há uma grande pressão para o abastecimento lá, mas o governo 
boliviano determinou que o taxista brasileiro não pode abastecer lá. 

Essa poderia ser uma forma de compensação. A fiscalização dos taxistas clandestinos 
no Brasil é muito precária. Não tem como vender aqui e dizer que vão fiscalizar, pois 
não vão fiscalizar. Como é que eu vou compensar os taxistas brasileiros? Tendo um 
custo mais baixo para os atendimentos. Nossa proposta hoje é que os taxistas brasileiros 
possam abastecer lá; em contrapartida reduzo o custo dele para atender a comunidade de 
Corumbá, até porque hoje um táxi boliviano custa R$ 5, um táxi brasileiro são R$ 40, 
R$ 50. Temos que tentar fazer uma relação mais equilibrada, preços mais compatíveis. 

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

A gasolina boliviana é de boa qualidade?

Manoel Rodrigues 

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

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Rosa Moura 

Não se começou ainda? 

Manoel Rodrigues 

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

Rosa Moura 

O senhor percebe que há um embrião de tudo isso? 

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

Sim! Eu posso pontuar alguns avanços da Câmara. A Casa de Leis tem quinze 
vereadores, cada um tem uma bandeira, e muitos defendem manter uma relação 
radical com a Bolívia, até por conta do pedágio: a Bolívia tem pedágio, e nós não. 
Então, os vereadores querem que haja pedágio aqui. Outros não querem que os 
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taxistas bolivianos clandestinos passem para cá, porque taxistas brasileiros não 
entram lá. Assim, existem as extremidades, mas existem também os avanços. 
Qual deles? Os free shops. Tem um vereador que entrou com requerimento propondo 
a instalação de free shop, que é uma forma de contemplar as regiões de fronteira e 
as isenções de impostos. 

Outra questão importante que a Câmara acompanha é a fiscalização dos 
produtos vegetais que passam para o Brasil. A Câmara também entende que quanto 
mais contrabando entrar no município não é bom nem para Corumbá, nem para 
outro município da fronteira. Mas quando a gente consegue pensar sobre como 
colocar a integração em prática, eu acho que, quando a coisa começar a caminhar, 
a Câmara com certeza vai apoiar, porque ela vai ver resultados e soluções. O 
problema de Corumbá é que ninguém acredita mais que isso vai funcionar. Nós 
atendemos os bolivianos, e ninguém paga por isso. Na visão dos corumbaenses, 
eles só recebem e ninguém fala nada. E lá, quando se provoca alguma coisa, fecham 
fronteira e ninguém entra. Então, a nossa contrapartida é muito maior do que 
a deles. Eu vejo que, conforme as ações forem aparecendo, nessa relação com os 
taxistas, com os feirantes, com o contrabando, a Câmara não vai deixar de medir 
esforços para que isso se torne uma realidade. 

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

Ainda continua bem independente.

Bolívar Pêgo 

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

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

Bolívar Pêgo 

Mas existe uma motivação para que isso ocorra?

Manoel Rodrigues 

Existe. Hoje nós vamos ter uma audiência provocada por um médico a respeito 
do sistema de saúde fronteiriço. Ele está pensando em como discutir essa questão. 
Inclusive, vamos orientá-lo sobre quem são as pessoas da Bolívia que devem estar 
aqui para fazer parte desse projeto. Hoje, um vereador está lá pensando no free 
shop, outro está pensando nos alimentos que saem da Bolívia e entram no Brasil, 
outros estão pensando nas feiras livres, em se tornarem centralizadas, em montar 
algo tipo um camelódromo, um local onde todo mundo se concentre. 

Então, são pontos diferentes. Ainda não houve essa articulação para que 
trabalhem de forma integrada, até por conta da questão de que cada um quer ser o 
autor da ideia. Para mim, é natural lidar com a questão, eu que estou lá na Bolívia 
falando com todos os representantes, e amanhã o vereador pode vir com a proposta 
de saúde pública, sendo que eu poderia provocar isso. Posso trabalhar com ele. 
Talvez não seja todo mundo que pense desta forma: “Eu não sou o pai da criança, 
então, eu não vou correr atrás, eu não vou ajudar esse nobre edil a caminhar com 
isso porque não sou eu que estou à frente”. Ainda existe isso na política. 

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Maria Nunes 

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

Manoel Rodrigues 

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

Maria Nunes 

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

Manoel Rodrigues 

Como envolve relações exteriores, a gente não consegue avançar enquanto não 
tiver um encontro bilateral, mas nós estamos conversando. Sobre o que o Bolívar 
se referiu, quando a gente fala em discussão de orçamento federal, em aumentar o 
orçamento, aí dependemos de uma representatividade política, de um deputado 
estadual, que não temos, e um federal. Então, temos essa dificuldade. E qual 
é o plano B? Vamos supor que tudo que eu falei aqui não se colocasse em prática, 
o plano B seria a gente ver o que o conselho de medicina autoriza por meio da 
universidade federal. Por isso é que a universidade tem que ser atuante. 
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Temos que ter curso de medicina. A Bolívia tem várias estruturas físicas, vários 
equipamentos que são doações do Lyons, mas não tem profissional. Então, a gente 
pode usar um plano B. Claro, envolvendo o Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), o consulado da Bolívia, o governo federal. Porque hoje o brasileiro não 
pode atender lá, entende? Existem normas do Conselho Regional de Medicina 
(CRM). Então, eu estou buscando incentivar essas discussões. Tudo que eu estou 
falando aqui são discussões que estão sendo levantadas, que não têm finalização e 
não tem como antecipar os resultados. 

Meu mandato tem só seis meses e eu ainda estou me aprofundando nessa 
matéria: algumas coisas a gente vai aprendendo, outras coisas a gente já tem noção, 
e aí aquilo que a gente não sabe, vou buscar conhecer melhor e mais de perto. 
Inclusive, hoje, nós tivemos uma reunião lá no conselho, e foi muito positiva, 
apesar de o cônsul da Bolívia em Corumbá não apoiar muito essas iniciativas locais. 
Ele é um almirante que segue a orientação do governo de La Paz, e isso dificulta 
o entendimento. Fomos tratar de uma situação dos mendigos da Bolívia aqui e 
ele falou: “Chamem a Polícia Federal (PF), isso não é competência minha”. Mas a 
assistência consular tem que dar esse atendimento. Nós não queremos chamar a 
polícia para tirar eles daqui, nós queremos humanizar o atendimento. Então, se vê 
que, pelo entendimento deles, vamos ter que adotar outras medidas. Trabalhar com 
quem? Com a autoridade local, com quem trabalha com o controle social. Lá existe 
o controle social, uma pessoa que controla toda a fiscalização da prefeitura. Esteve 
presente, hoje, um representante do Poder Executivo municipal, e é com ele que 
nós vamos trabalhar, de forma humanizada, e também com o tradutor que fala o 
dialeto dos índios aqui, da mobilidade humana.

Rosa Moura 

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

Isso é verdade?
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Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

Existe uma lógica para isso acontecer? 

Manoel Rodrigues 

Eles compram o cargo. “Vou vir aqui para fazer um caixa”. Antigamente era assim, 
coisa da Roma Antiga, os que cobravam impostos eram subordinados aos generais 
que compravam os cargos para eles fazerem o caixa, acho que é mais ou menos 
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isso. A Bolívia vive isso, para ser juiz na Bolívia tem que comprar o cargo. Então, 
eu acredito positivamente – não tirando o que é a orientação da embaixada, a 
questão da segurança – que não é completamente tudo isso que eles falam, talvez 
apenas alguns casos. 

Nós tivemos um caso de brasileira que foi presa, sobrinha de um político 
brasileiro importante e estudante na Bolívia. Nós temos 25 mil estudantes brasileiros 
fazendo medicina lá. Ela comprou um passaporte com selo falso, esse é um costume 
lá, eles mesmos vendem selos falsos, e ela passou aqui na fronteira, na migração, 
e a PF, quando notou que o selo era falso, manteve-a presa. Tudo isso porque ela 
não queria ficar na fila para bater o carimbo, aí chegou uma pessoa e falou que 
carimbava para ela por 100 bolivianos. Ela não queria ficar na fila da migração, 
carimbou e desceu. Para ver que, lá dentro do sistema deles, falsificam até o selo. 
Entretanto, ninguém sabia que era sobrinha desse político importante. O que 
acontece é que se está em uma fila, chega alguém e diz: “por 100 bolivianos você 
não precisa ficar na fila, e o carimbo é o mesmo”. Só que o carimbo não está no 
sistema. Isso é uma prática que está existindo. 

Maria Nunes 

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Chegamos a ter um elo do governo municipal, governo estadual e governo 
federal por serem do mesmo partido. E houve um avanço, mas atualmente muitas 
coisas perderam continuidade.

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Rosa Moura 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

Nós temos um grande problema na estrutura da imigração e das aduanas boliviana 
e brasileira, pois tudo é muito burocrático quanto à liberação de documentos. 
Eu penso muito na geração de emprego. O problema é que o empresário fica aqui 
cerca de cinco dias para liberar uma carga, tem o seguro. A Receita Federal do 
Brasil (RFB) tem um problema muito grande e que poderia atuar melhor no porto 
seco que existe na alfândega do município. 

O segundo maior problema é a saúde pública, pois nós temos um orçamento 
que atende a cidade, e temos que atender não só o município, mas também as 
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cidades fronteiriças. Então, é um problema que precisa ser resolvido. Ou a gente dá 
um basta e não atende ninguém ou a gente trabalha com a integração, aumenta o 
repasse de recursos federais e estimula a potencialidade do comércio interno, com 
os bolivianos gastando aqui. Ou seja, se aumenta o mercado interno de produtos 
em venda, vai aumentar a renda per capita. Então, eles vão consumir e ao mesmo 
tempo vamos prestar um serviço para eles. 

Um terceiro problema é a questão dos ambulantes. Atualmente, no mundo 
globalizado, em que o desemprego aumentou, se não tem emprego, o cidadão se 
torna ambulante, é o mercado informal, e Corumbá tem um grande número de 
trabalhadores bolivianos no mercado informal. Como é que vamos trabalhar para 
que cada um fique no seu lugar e que isso não prejudique essa cadeia de mercado? 
Cadeia que o contrabando acaba desfavorecendo, por não contribuir com imposto 
e tal. Então, para mim, hoje, os maiores problemas são esses: a aduana e a Receita 
Federal, a fiscalização do transporte de carga e transporte; a saúde pública; e os 
ambulantes na nossa cidade.

Bolívar Pêgo 

E o tráfico? Aqui é rota?

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

E o consumo e o tráfico?

Manoel Rodrigues 

Pode ter um índice elevado de tráfico e uma porcentagem de consumo nos bairros 
periféricos. Corumbá tem algumas “cracolândias”, e isso está sendo combatido de 
modo muito intenso pelo governo municipal, pela recuperação dos dependentes. 
Na cidade não tem um centro de recuperação, e isso é importante. Aqui, o 
problema maior não é o crack, é a pasta base. Se descermos aqui na cracolândia, 
a gente vai ver muitos usuários, zumbis, no entanto, muitos são de fora, não são 
da cidade. Quando são daqui, a gente consegue fazer um trabalho, o acolhimento 
social com a família, então, fica mais fácil tirar o viciado de lá e voltar com ele 
para a inserção familiar, investir em um aluguel social ou inseri-lo no mercado 
de trabalho. Quando se pega uma pessoa de fora, há dificuldade até de mandar 
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embora. Então, há o consumo local e existe uma rota de tráfico. A Bolívia é um 
dos maiores fornecedores de cocaína. 

Atualmente, a coca, em termos de mercado, é tida na Bolívia como chá. Então, o 
governo tem essa participação muito forte com o grupo de empresários de lá, pois a Bolívia 
não só faz a coca como droga, mas também como chá medicinal. Mas a gente ainda tem 
uma cidade pacata, que não tem o domínio do PCC como Ponta Porã. Eu vejo isso muito 
tranquilo, temos um serviço de inteligência do Exército aqui, a PF também atua – ou seja, 
temos, ainda, o domínio da cidade. Veja bem, talvez não tenhamos todas as ferramentas, 
mas a polícia sabe quem é o bandido. Não tem o carro para estar lá 24 horas, não tem a 
arma própria, mas sabe quem é. Corumbá ainda tem esse domínio.

Bolívar Pêgo 

Qual a distância daqui para Ponta Porã?

Manoel Rodrigues 

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

Caroline Krüger 

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

Manoel Rodrigues 

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

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

Eu acredito que o Executivo vai ter informações melhores que as minhas agora. 
A falta de representatividade acaba prejudicando a região. Para se ter uma ideia, 
foi presa uma vez uma boliviana e um brasileiro com R$ 2,7 milhões, se não me 
falha a memória, em um ônibus vindo para Corumbá. A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) confiscou esse dinheiro, que deveria retornar para o município na área de 
segurança, mas foi para a Secretaria de Segurança Pública. E retornou para qual 
cidade? Deveria vir para Corumbá. Mas como nós não temos representatividade, 
o dinheiro foi investido em Dourados e em Três Lagoas. É mais ou menos assim 
que Corumbá está vivendo.
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Corumbá, por ser uma cidade distante de Campo Grande, está recebendo em 
torno de R$ 12 milhões por ano para a saúde, enquanto Três Lagoas está construindo 
um hospital regional de R$ 80 milhões, porque lá tem senadora, tem deputado 
estadual e deputado federal. Então, a força política se concentra naquela cidade. 
Esses R$ 2,7 milhões foram para outra cidade, que tem deputado que briga por 
isso, porque a gente tem essa deficiência. Há pessoas que comentam que, se Campo 
Grande conseguisse tirar o rio Paraguai daqui e levar para Campo Grande, levava.

Durante o meu mandato, vou trabalhar, também, a plataforma logística de 
Corumbá. A história relata que Corumbá era o terceiro maior porto do Brasil e o 
primeiro fluvial da América do Sul. Era a entrada para Cuiabá.

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Maria Nunes 

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

Bolívar Pêgo 

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

A logística de Corumbá é bem melhor do que se construir para o Norte, que não tem 
estrada acabada, não tem ferrovia pronta. Nós temos tudo funcionando, o que falta é 
revitalizar. E se for construir, são uns 300 km de Cochabamba ao Peru, por exemplo, 
se for sair pelo Peru. Pelo Chile já tem uma parte pronta. Então, nosso custo da 
logística é bem menor. Temos outro desafio muito grande: Corumbá tinha uma das 
maiores redes de ferrovia do Brasil, que saía daqui até Santos. Atualmente, não tem 
mais. Com os investimentos feitos em Mato Grosso, chegou-se ao entroncamento 
de Bauru, em São Paulo. Além disso, houve investimento em logística rodoviária 
e, também, na compra de caminhões.

No caso do Mato Grosso do Sul, para se pensar na gestão da logística das 
rodovias, nós temos uma pronta daqui até a cidade de Santa Cruz, que o governo 
do Brasil construiu na Bolívia e que não utiliza. Não tem rodovia melhor que 
cruza Santa Cruz, portanto, nós temos rota para o Chile por meio dessa rodovia. 
Nossa operação aérea também tem que ser repensada. Atualmente, o avião vem 
de Campinas e para em Corumbá. O aeroporto de Puerto Suárez, que é a nossa 
província vizinha, é internacional e está desativado, e poderia também ser usado 
para transporte de carga. O navio que sai do porto de Santos para o oceano 
Pacífico navega mais que se a carga saísse de trem de Corumbá e seguisse até o 
Chile. Tem economia nisso. 

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

O Ibama atua, tem as licenças ambientais. Existem muitas organizações não 
governamentais (ONGs) de preservação, mas eu não consigo pensar em 
preservação quando vejo um rio no meio da Europa fluindo com qualidade e 
com o desenvolvimento que a Europa tem. Essa é uma pauta que a gente pode ver 
depois. Eu acredito muito na plataforma logística de Corumbá, pois não operamos 
nem 10% disso. Por que eu acredito nisso? Porque nós temos a ferrovia que liga 
o oceano Atlântico, do porto de Santos até o oceano Pacífico. Claro que alguns 
trechos precisam ser revitalizados e outros construídos. 

Eu acredito na hidrovia que venha de Cáceres e cruze a bacia do Prata, passando 
aqui por Corumbá, e vá até o Uruguai, e de lá saia no Atlântico. Eu acredito no 
transporte aéreo, pois se nós tivéssemos uma linha internacional de São Paulo a 
Puerto Suárez-Santa Cruz-Miami, seria uma rota bem mais econômica, tanto de 
passageiros, quanto de carga.

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

Pensando ainda regionalmente...

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Rosa Moura 

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Maria Nunes 

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

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

Significa que o turismo aqui é forte? 

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

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

Manoel Rodrigues 

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

Rosa Moura 

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

Manoel Rodrigues 

Os empresários apoiam, têm participação. Mas como mudou a gestão, o que o 
prefeito vai fazer? Ele está com seis meses de mandato. Ele vai montar um conselho, 
com várias representatividades, e ouvir os empresários para poder fazer um plano 
de governo. Atualmente, para se ter uma ideia, tem uma política pública: cota 
zero para o peixe dourado. Foi aprovado um projeto de lei para a preservação do 
peixe. Por que a preservação do dourado? Porque se preservar o peixe, vai atrair 
mais turistas na atividade de pesca e solta. 

Então, a gente está trabalhando para que se preserve o dourado, com pesca 
e solte, e para que se possa, também, monitorar esse peixe. Se amanhã ou depois 
a gente extrai o dourado, o turista vem e leva o peixe, o pescador vem e vende em 
grande quantidade, logo ele acaba, e acaba o pescador de pesca esportiva. É um 
dos peixes mais brigadores que tem. Corumbá está indo nessa educação para o 
turismo, porém ainda não teve um avanço igual a Bonito. Temos alguns empresários 
que dominam o ramo de turismo, uma parcela que concentra os investimentos, 
mas não é coisa de quantidade, que todo mundo participa. Poucos participam. 
E não vejo o turismo para o corumbaense, porque o turismo de pesca é muito 
caro, muito seletivo. Qual é o turismo para quem é de Corumbá? Nós não temos 
esse turismo. Será que o corumbaense conhece a Estrada Parque? Por que se tem a 
Ponte? Será que os alunos do primário já visitaram o sítio arqueológico que temos 
aqui na Estrada Parque? Ou já frequentaram algum museu? É turismo que a gente 
da cidade não se beneficia.

Bolívar Pêgo 

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

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

Cada um pode entrar, financiar uma parte dos custos.

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

É a Lei Rouanet. 
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Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

Será que os filmes são atrativos?

Manoel Rodrigues 

Eram lançamentos...

Maria Nunes 

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

Manoel Rodrigues 

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

Caroline Krüger 

Então, o cinema continua funcionando? 

Manoel Rodrigues 

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

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Esse é o meu ponto de vista. Alguém pode falar: “Não, você está enganado, 
você não conviveu com a universidade, então você não sabe o que está falando”. 
Mas não era explorado. No turismo, a universidade poderia fazer um levantamento 
em Corumbá, porque o turismo local não é o que o corumbaense contempla. 
Na cultura é a mesma coisa. Então, a realidade está muito distante essa fala, não 
sei se o professor Aguinaldo Silva falou sobre isso. Eu o vejo como um reitor 
muito mais acessível. O antigo reitor também estava fazendo essa aproximação, 
estava cedendo espaço dentro do campus. 

Atualmente, a Câmara de Vereadores promove audiências públicas não 
só ao Legislativo, mas a qualquer entidade que pedir. Nós estamos liberando 
porque isso nos deixa mais próximos da comunidade. Anteriormente, nem aos 
gabinetes as pessoas iam; atualmente eles estão abertos. Com isso, mudam as 
pessoas que estão fazendo parte da gestão. Eu vejo que a prefeitura, o Legislativo 
e a universidade estão se aproximando. Sobre tudo o que estamos falando aqui, a 
universidade também está preparando um discurso, o Executivo está pensando, 
como está pensando nas cidades gêmeas, e alguns vereadores já estão buscando uma 
forma de poder trabalhar nessa integração com a Bolívia. 

Bolívar Pêgo 

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

Rosa Moura 

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

Caroline Krüger 

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

Está só na teoria.

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

Na universidade. É preciso definir o local.

Bolívar Pêgo 

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

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

Maria Nunes 

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

Manoel Rodrigues 

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

Rosa Moura 

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

Maria Nunes 

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

Manoel Rodrigues 

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

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

O senhor acha que quanto maior a faixa, melhor?

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

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

Manoel Rodrigues 

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

2ª entrevista:

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

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

Local: consulado do Brasil em Puerto Quijarro, na Bolívia, tarde de 27 de 
junho de 2017.

FIGURA 2
Entrevista com a vice-consulesa Carla Filomena

  

  
Fonte: Equipe Fronteiras Ipea.
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Carla Filomena 

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

Bolívar Pêgo 

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

Paula Moreira 

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

Carla Filomena 

Com cinco anos na fronteira Brasil-Bolívia, aqui na região do Mato Grosso do Sul, 
nós temos uma vasta perspectiva de trabalho, de desenvolvimento. A potencialidade 
de toda essa perspectiva está no que vocês estão fazendo agora, a efetivação de 
uma pesquisa, deste trabalho de campo que o governo federal está fazendo, e 
demonstrando o que nós fazemos aqui, levando essa informação. Como eu disse ao 
colega do MDR, vocês estão vendo de perto como a fronteira funciona. Aqui é um 
bioma excepcional e nós temos vários projetos de cooperação, além do nosso acordo 
internacional, do próprio posicionamento dos governos e também do Mercosul. 

Aqui nós temos muitos migrantes.1 Logicamente vocês já têm essa perspectiva 
da diáspora boliviana para o Brasil, que resulta na problemática de que eles vão a 
São Paulo em busca de empregos, muitas vezes com promessas de bons empregos, 
e chegam lá e esse emprego se transforma em trabalho escravo de uma população 
muito expressiva, que já está na faixa de 300 mil bolivianos na capital paulista. 
Temos nossa estatística, inclusive agora com uma certa dificuldade em saber quem 
são essas pessoas, mas elas estão registradas. Eu cuido da província Germán Busch, 
que vem ali de Carmem Rivero Torres até aqui, Puerto Quijarro. Na província 
de Germán Busch, eu tenho registrado no consulado cerca de 2.100 pessoas. 
Nós fazemos uma matrícula para ter um controle. 

1. Em encontro realizado em 30 de junho de 2017, com os professores do Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Fronteiriços (PPGEF) da UFMS Beatriz Lima de Paula Silva e Marco Aurélio Machado de Oliveira, o professor Marco 
Aurélio antecipou alguns aspectos relativos ao aumento da origem das migrações, particularmente de africanos e até 
venezuelanos, mas ainda em número pequeno, que pedem asilo, mas não permanecem na região. Segundo o professor, 
percebe-se preconceito em relação a eles, mas não se constata envolvimento com o crime. Outros imigrantes que 
pedem asilo são bolivianos de classe média, magistrados e empresários, alegando “perseguição”. O maior problema é 
a presença de indocumentados. Foi apontado, também, o crescente número de pessoas em fluxos pendulares entre os 
países, ainda que o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não capte esse movimento. 
Para suprir essa lacuna, os pesquisadores vão se valer de agentes de saúde, pois estes conseguem informações mesmo 
de imigrantes clandestinos, que não abririam essa condição a recenseadores.
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O que é essa matrícula? Não é nada que vá expor a pessoa, mas ela vai estar 
identificada com a gente, como uma segurança para ela. Muitas vezes as pessoas vêm 
de vários estados em busca de uma melhor perspectiva (ou de alguma perspectiva). 
Muitas vezes são pessoas foragidas da justiça brasileira e elas vêm para cá em busca 
de se resguardar, e também para buscar um emprego informal. Nós temos muito 
isso aqui, a vinda de brasileiros para trabalhar na informalidade. A gente entrevista 
e pergunta: “Por que a Bolívia?", e eles respondem: “Porque aqui é um local mais 
barato, aqui não nos cobram muito”. Então, são pessoas muito humildes que 
resolvem fazer sua vida aqui com os bolivianos, mas não é fácil. Nós encontramos 
várias famílias em estado de miséria, e tentamos resolver junto a Corumbá, tentamos 
repatriar e dar um norte para essas pessoas. Mas tem perspectivas melhores sobre 
isso, tanto que nós temos aqui um projeto – o vereador Manoel Rodrigues pode 
falar mais sobre ele –, que é a bioceânica. É uma cooperação feita sobre essa estrada 
que liga o Brasil até o Chile, para escoar a produção de grãos do Mato Grosso do 
Sul e do Mato Grosso, que é uma forma mais barata de se fazer. 

Se isso de fato acontecer, vai realmente ter um crescimento muito grande nesta 
fronteira do Mato Grosso do Sul. Vai ser importante, tanto no desenvolvimento 
social e econômico como também na saúde e em todos os aspectos. Depois a 
gente avança sobre esses temas. Aqui, precisamos das cooperações e também dessas 
pesquisas que levem a realidade até o nosso governo, porque aqui vocês são nossos 
olhares. É por meio das pesquisas que os governos vão detectando a realidade. 
A gente informa Brasília, lógico, sobre tudo o que acontece. 

Aqui, nós temos o comitê de fronteira, temos vários acordos, vários grupos, 
inclusive um grupo de brasileiros que trabalha junto ao consulado para dar apoio 
a esses brasileiros. Então, tem um trabalho efetivo. O governo brasileiro, no MRE, 
também tem desenvolvido um bom trabalho no sentido de fronteiras.

Bolívar Pêgo 

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

Carla Filomena 

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

Bolívar Pêgo 

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

Carla Filomena 

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

Bolívar Pêgo 

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

Carla Filomena 

O nosso maior problema aqui é a questão da vinda de brasileiros indocumentados. 
Dou exemplo do caso de um rapaz que nós tivemos que negociar toda uma situação 
para libertá-lo de uma prisão de três anos. Ele realmente nasceu, mas não existe. 
Ele não foi documentado, não foi registrado. E a gente o está repatriando, pedindo 
apoio da assistente social, o que não é fácil. A nossa repatriação chega à PF, mas eu 
tenho que ir além; o MRE não me autoriza, mas eu não posso retirar uma pessoa 
indocumentada da cadeia. Temos que dar uma documentação para a pessoa, senão 
ela volta para o cárcere. Esse é um dos maiores desafios que nós temos aqui. 

Quando eu cheguei, nós tínhamos uma população de quinze presos e, 
atualmente, estamos com dois. É um trabalho exaustivo. Em Santa Cruz tem um 
quadro muito difícil, com setenta presos, Cobija com trinta, La Paz também nessa 
base. E são brasileiros, a maioria indocumentados. A morosidade da Justiça tem 
motivo, segundo a fala de alguns presos. É como se o preso fosse um salário da 
polícia: enquanto atrasa o processo, eles têm que contribuir, eles têm que pagar a sua 
estada na prisão. É a fala deles, a gente não tem como provar. Então, é uma situação 
muito difícil, a gente tenta no máximo concordar. Aqui, eles respeitam muito nosso 
preso, porque eu sempre presto uma assistência, vamos dizer, à carceleta,2 sempre 
estou convidando o moço, conversando com ele para não maltratar os presos, e a 
gente faz uma “vaquinha” aqui e dá uma cesta básica para esse governador de la 
carceleta, e isso alivia a questão dos presos. Aqui, em tudo a gente tem que ajudar. 

2. Equivalente à prisão no Brasil.
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Caroline Krüger 

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

Carla Filomena 

Você fez aqui? 

Caroline Krüger 

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

Carla Filomena 

Morando em Corumbá e fazendo o trabalho?

Caroline Krüger 

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

Carla Filomena 

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

Caroline Krüger 

Brasileiras, não, mas ainda há bolivianas lá? 

Carla Filomena 

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

Bolívar Pêgo 

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

Sérgio de Souza 

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

Carla Filomena 

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

Sérgio de Souza 

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

Bolívar Pêgo 

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

Carla Filomena 

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

Bolívar Pêgo 

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

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

Rosa Moura 

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

Carla Filomena 

Do governo boliviano?

Rosa Moura 

Dos dois lados.

Carla Filomena 

Não do nosso, que tem uma preocupação, tanto que nós estamos aqui trabalhando 
efetivamente sobre isso. Sempre o governo nos dá apoio, ajuda, pergunta, interessado, 
pedindo para a gente fazer as cooperações. E o nosso governo, além da preocupação 
com os nossos nacionais, tem a preocupação, também, com o estrangeiro do 
outro lado. Tanto que, em nossa reunião ontem, estávamos preocupados com essa 
comunidade indígena que está em situação de mendicância lá em Corumbá e fomos 
pedir uma cooperação. Corumbá querendo cooperar, então é o governo querendo 
cooperar para tentar amenizar o problema. Nosso governo tem dado muito apoio. 
Estou aqui há cinco anos e nunca me negaram algum apoio nessa questão. 

Aqui, também, pedi ao governo para promover o Outubro Rosa. Tivemos 
todo o apoio, e nós estamos promovendo novamente, porque foi um sucesso. 
Deixam a gente com certa liberdade. Além desse trabalho consular, notarial, nós 
temos uma liberdade para fazer cooperação externa, para mostrar que nós estamos 
aqui para fazer uma cooperação. Qual seria essa cooperação? Seria cultural. Uma das 
problemáticas que eu vejo nessa região de fronteira seria uma cooperação efetiva 
de projetos de grupos, sobre como fazer um trabalho voltado mais para a cultura, 
porque aqui a gente sofre, por exemplo, a ausência de bibliotecas. 
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Bolívar Pêgo 

Associado também à educação?

Carla Filomena 

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

Bolívar Pêgo 

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

Carla Filomena 

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

Bolívar Pêgo 

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

Manoel Rodrigues 

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

Pode ter uma identidade única, por exemplo.

Carla Filomena 

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

Willyam Becker 

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

Bolívar Pêgo 

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

Carla Filomena 

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

Willyam Becker 

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

Carla Filomena 

São políticas internas, porque na zona franca não se pode penalizar as pessoas 
com impostos altos, já que é uma área livre, e ele começou a penalizar. Segundo 
informação dos lojistas, eram mais de trinta lojas; atualmente, se tiver meia dúzia é 
muito, e sem falar que aqui se criou um comércio popular, uma feira livre, vinculada 

3. A Bolívia tem o status de Estado associado em processo de adesão: posição em 9 de setembro de 2019.
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a pessoas do Altiplano, que vieram se abrigar, fugindo de lá, buscando trabalho, e 
foram se instalando. Desses, eles não cobram algum imposto e aqui ele não pode 
ter alguma solução nesse sentido. E é o que vem sustentando essa economia local. 
São esses trabalhadores, essa população andina. Não sei se vocês chegaram a ver a 
feira, o tamanho dessa feira, é um shopping aberto.

Willyam Becker 

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

Carla Filomena 

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

Willyam Becker 

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

Carla Filomena 

É considerado um incentivo. 

Willyam Becker 

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

Yvert Aguero 

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



Trabalho de Campo  | 259

Willyam Becker 

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

Carla Filomena 

Eu, que já passei cinco anos lá, pude sentir. Uma coisa é o governo socialista, outra 
coisa é a prática. Não importa o governo, a questão é a prática, tem que pensar em 
cooperar, independente de quem seja o político, quem seja o partido. Aqui tem se 
tornado uma situação muito difícil, e muitos bolivianos têm realmente migrado para 
outros países, como Espanha, Chile, Peru e Brasil, estes três últimos próximos dessa 
fronteira, realmente fugindo da miséria. Ontem, na frente do grupo de cidadãos 
bolivianos que trabalha com o social, pessoas com pé no chão, eu acho que foi até 
uma agressão a eles, comentaram que na Bolívia não tem miséria. E, assim, a gente 
toma até um susto, porque então é uma Suíça, poderia ser uma Suíça. A Bolívia 
realmente é uma surpresa. 

Eu passei um tempo em La Paz, e a Bolívia era mesmo para ser uma Suíça 
na América do Sul. Mas, com essa flexibilidade de governo, houve golpes em cima 
de golpes, e essa coisa retrógrada, porque é um país dividido. Aqui, os cambas 
(população de origem da região dos planos orientais) são contra os collas (de origem 
indígena, lá dos Andes, uma população ligada ao atual presidente). Os collas não 
gostam dos cambas. Mesmo entre os chamados collas houve os que disseram fora 
para o próprio povo, para a própria nação. Aí, eles migraram com tudo para Puerto 
Quijarro e Puerto Suárez, e foram montando aquelas barracas de lona, e foram 
subindo, foram crescendo, você acompanhou isso aqui, vereador Manoel. Era uma 
situação terrível, era uma insalubridade total, mas aos poucos foram avançando. 
É povo muito trabalhador, incansável. 

Caroline Krüger 

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

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

Manoel Rodrigues 

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

Bolívar Pêgo 

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

Carla Filomena 

Acho que o Brasil é uma mãe!

Manoel Rodrigues 

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

Carla Filomena 

À vontade...

Yvert Aguero 

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

Manoel Rodrigues 

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

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

Willyam Becker 

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

Manoel Rodrigues 

O que aqui não pode, lá no Brasil pode. 

Carla Filomena 

Eu fico muito impressionada com a chipa.4 Aqui, a cultura é toda paraguaia. 
O que tem de Corumbá aqui? Porque o pessoal vai agregando os costumes, 
como o sarabulho.5 É muito interessante, tanto que aqui o próprio boliviano diz: 
“Corumbá é muito boa para gente, dona Carla, porque a gente faz e acontece lá, e 
aqui a gente é proibido”. E eu digo: Pois é... Uma situação que a gente enfrenta 
é o receio de que o brasileiro está tendo de entrar na Bolívia. Se vocês estiveram 
conversando com a população, devem ter percebido, é uma construção que se faz. 
É uma questão de segurança. A gente tem um diálogo aberto. 

Há uma história contada por um advogado. Ele disse que entraram aqui cinco 
brasileiros, alugaram um carro e foram conhecer a Bolívia. Só que o chip, o detector 
que estava no sentido Corumbá, ativou a polícia, e ela pensou que eles estavam 
furtando o carro, mas eles estavam só dando uma volta em Corumbá. Foi aí que 
chamaram o advogado, e ele disse: “não, eles estão em Puerto Quijarro”. Isso fez 
com que o grupo pagasse US$ 2 mil, e é assim, se não pagar, não sai do país. 

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

Caroline Krüger 

Essa é uma das maiores dificuldades daqui.

Bolívar Pêgo 

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

Carla Filomena 

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

Willyam Becker 

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

Rosa Moura 

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

Carla Filomena 

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

Bolívar Pêgo 

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

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

Bolívar Pêgo 

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

Carla Filomena 

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

Bolívar Pêgo 

Para essas relações ficarem mais fortes, isso é relevante. 

Carla Filomena 

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

Caroline Krüger 

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

Carla Filomena 

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

Bolívar Pêgo 

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

Carla Filomena 

Sim, é extremamente relevante, extremamente importante.

Bolívar Pêgo 

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

Eu vejo a potencialidade do curso de mestrado sobre fronteiras, mas o mais 
importante é ver os resultados das dissertações e teses serem postos em prática, 
isso é extremamente importante. Mas aí vai depender, também, de a universidade 
estabelecer essa parceria com o consulado.

Podem contar com apoio nosso sempre. A gente teve aqui um professor que era 
responsável por esse curso sobre fronteira e eu o convidei; posso montar um espaço, 
podemos usar o espaço mesmo para ter essa cooperação. Outra coisa importante 
também, e que eu não sei como está, é que a gente tinha uma construção para receber 
as mulheres vítimas de violência, que foi inaugurada no Mato Grosso do Sul, e me 
parece que tem um polo aqui em Corumbá. O próprio núcleo, eu não sei também 
como funciona, mas seria de grande importância. Hoje, inclusive, recebi uma moça 
me pedindo ajuda porque o marido, que é um boliviano, a tinha ameaçado de morte. 
A gente não tem o papel de polícia, mas aí tive que contatar a nossa assistente social, 
conversei com ela, para que o caso fosse levado à polícia do cidadão. 

A violência é uma coisa gravíssima na Bolívia, não sei em Corumbá, mas 
aqui a gente estava tratando dessa cooperação. Porque aqui há 6.009 eleitores 
que votam em Corumbá. No MRE, a gente desconhecia esse número. Ficamos 
sabendo nessa eleição agora, pois isso contribuiu para a vitória do atual prefeito 
de Corumbá, graças a esses eleitores daqui que têm dupla nacionalidade. Então, 
se há uma parceria para votar, acho que tem que ter uma parceria para ajudar. 
As agendas acordadas em parceria têm que ser pelo menos 50% concluídas, porque 
senão fica o descrédito.

Bolívar Pêgo 

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

Carla Filomena 

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

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

Carla Filomena 

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

Maria Nunes 

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

Carla Filomena 

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

Bolívar Pêgo 

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

Carla Filomena 

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

Maria Nunes 

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

Carla Filomena 

No momento, falta a sanção presidencial.6 Pelo que eu li, acho uma boa postura do 
governo. É por aí que se começa, com a flexibilidade para o migrante. A gente tem 
um outro olhar, mas logicamente vai estruturar isso também. Enfim, a gente está 
estudando, pois conhecemos pouco. Realmente, seria dentro do contexto de 
refugiado, a gente vai ter outro olhar. Aqui, temos muitas pessoas de Bangladesh, 
Índia, Haiti, e o governo brasileiro tem flexibilizado muito; essa lei vai melhorar 
ainda mais, porque o cidadão chega aqui desesperado e não pode ficar no Brasil. 
Essa questão do migrante, ninguém gostaria de estar em desespero. Eu tive um 
caso de três cidadãos de Bangladesh. Vieram dez, foram dez passaportes. Rapaz 
muito simpático. “Vem de onde?”. “Bangladesh”. Ele falava muito bem o espanhol. 
“Escuta, mas seu passaporte está vazio, como você conseguiu chegar à Bolívia”? 
“Senhora, não sei”. “Você tem que me apresentar o primeiro documento, pois 
você passou por uma imigração, não”? “Passei, lá em La Paz”. “Então, você vai ali 
e pega o papel e retorna aqui com cada um desses documentos, porque não precisa 
consultar o Itamaraty”. Passou, e ele me apareceu aqui com três passaportes. E com 
selo. Aí a funcionária daqui falou: “Dona Carla, eu mandei para a Maristela, para 
ver se está no sistema”. Tem que ver isso com a polícia, porque aqui a mentalidade 
deles é assim: é traficante, é bandido, não se analisa a situação. Lógico que eles 
estão em desespero. Eles estão sabendo que fizeram coisa errada. Aí, eu falei com 
ela, chamei o advogado e disse: “Olha, a gente vai analisar o documento, mas não 
precisa dessa ação, o seu funcionário policial não pode entrar aqui no consulado”. 
Ainda bem que eles já tinham ido embora, deixado só os passaportes. Ela queria 
que eu apresentasse os passaportes, eu disse: “Não posso”. Então, a gente tem esse 
poder, essa autonomia. 

Aqui, eu cumpro instruções de Brasília. O governo brasileiro, além de proteger 
seus nacionais, tem que proteger os estrangeiros, é o que está na nova regulamentação, 
para a gente ter um outro olhar, agilizar e saber analisar. O nosso critério é muito 
rigoroso. Temos um sistema que funciona muito bem integrado com todas as polícias. 
Quando se entra com o nome do cidadão, vem toda a sua ficha, inclusive por onde 

6. Lei no 13.445/2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm>. 
Acesso em: 10 de setembro de 2019.
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ele passou ou se tem algum problema no Brasil ou em qualquer parte do mundo. 
Mas, assim, o olhar que eu tive desse rapaz era de desespero. Eu entrei em contato 
com a mobilidade humana, para ela entrar em contato com órgão em La Paz para 
tentar recebê-los. Se isso não acontecer, ele vai para uma cela e será esquecido. 

Bolívar Pêgo 

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

Carla Filomena 

Ainda não está, não tem venezuelano chegando aqui, passando por aqui. Só se 
for por outra linha de fronteira. Aqui, a gente recebe haitiano (muitos), indianos, 
e, agora, os de Bangladesh. A gente também vê africanos. Lógico, tem toda uma 
parceria com a PF, a quem a gente sempre agradece. Normalmente, a PF é de 
ajudar, sempre que eu a contatei foi de uma ajuda efetiva, humanitária, pois a gente 
sempre repatria moradores. Aqui, a polícia de fronteira é muito mais flexível que 
a migração boliviana, tanto que, quando tem uma coisa muito efetiva e contrária  
aos brasileiros, eles usam da reciprocidade, assim mesmo, sem comunicar. 

Uma vez, eu tive um problema que chegou até o MRE, e um agente disse 
simplesmente: “Eu vou usar da reciprocidade”. Estavam pedindo o tal do cartão 
de vacina, só que era para cobrar R$ 50 do brasileiro, tinha que pagar para passar. 
Alguém passou e avisou: “Estão cobrando da gente R$ 50”. Aí, passava boliviano 
por aqui: “Cartão de vacina, o seu governo está cobrando”. As pessoas daqui 
começaram a fazer uma movimentação, então, deixaram de cobrar. Portanto, muita 
coisa a gente resolve efetivamente. Acho que isso é importante. Essa é a proposta 
do vereador Manoel, de Corumbá, se dispor a resolver problemas emergenciais 
fazendo mobilização. Muita coisa eu resolvo aqui e depois aviso ao governo, porque 
se eu for avisar o governo e esperar pela resposta para depois agir, nós podemos 
até perder uma vida. 

Bolívar Pêgo 

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

Carla Filomena 

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

Caroline Krüger 

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

Carla Filomena 

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

Maria Nunes 

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

Carla Filomena 

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

Bolívar Pêgo 

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

Carla Filomena 

Está acontecendo aqui uma onda muito importante e muito interessante para 
colocar na pesquisa: a migração de famílias de portenhos para Corumbá. As pessoas 
daqui estão comprando casas e fixando residência em Corumbá, migrando para lá. 
Muitas pessoas daqui que têm melhor poder aquisitivo estão fazendo sua vida em 
Corumbá. Muitas famílias têm feito isso, eu não sei se em dez anos vão ser uma 
família só. Aqui, são muito resistentes ao governo do atual presidente da Bolívia, 
ele não tem muitos eleitores e tenta dominar a região, mas não consegue. Aqui vive 
um povo festivo, tranquilo, alegre, que lida muito bem com Corumbá. 

A gente tenta apagar o fogo quando tem algum problema, como o dos taxistas. 
Teve uma feira aqui, também, que, infelizmente, uma ordem judicial mandou acabar, 
mas não teve uma ação projetada para tirar o pessoal e colocar em outro ambiente; 
eram feirantes de 50 anos e tinham peruanos. Nós descobrimos porque alguém da 
feira veio pedir ajuda ao consulado, e nós tivemos que entrar nessa questão, porque 
o Consulado da Bolívia não tomava uma posição. Aí, vieram recorrer ao consulado 
do Brasil. E as pessoas pediam: “Pelo amor de Deus, não deixem acabar com nossa 
feira, dona Carla”. Eu conversei com o prefeito, tinha todo um projeto para levar para 
outro espaço, mas não aconteceu. Eles prometeram nunca mais votar. Enfim, aí vai se 
contornando, você vai ver que não é um povo agressivo, que não faz sentido fazer uma 
retaliação maior com Corumbá. O que tem feito o boliviano? Ele pega um limão e faz 
uma limonada. Perderam a feira, estão trabalhando como ambulante, têm que sobreviver. 

Bolívar Pêgo 

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

Carla Filomena 

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

3a entrevista: 

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

Participantes: Bolívar Pêgo (coordenador do projeto Fronteiras do Brasil), 
Caroline Krüger, Maria Nunes, Rosa Moura e Paula Moreira (Ipea); e Sérgio de 
Souza (Sudeco/MDR).

Local: Unidade 3 do campus Pantanal da UFMS, 28 de junho de 2017.

FIGURA 3
Entrevista com Major Willyam Becker Demartini e Sargento Yvert Kury Aguero (Gefron/MT)

Foto: Equipe Fronteiras Ipea. 

Bolívar Pêgo 

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

O nosso trabalho é focado em ações basicamente de segurança pública: o próprio 
nome é Grupo Especial de Segurança Pública do Grupo de Fronteira, abreviado 
Gefron. Ele foi formado, inicialmente, para trazer segurança, pois até então não 
existia um grupo com esse perfil na faixa de fronteira do estado do Mato Grosso, e 
em pouco tempo conseguimos transmitir segurança para a população, tanto é que 
houve uma retomada da atividade agrária naquela região. Um reflexo mais claro 
que pode ser mensurado pelo nosso colega, sargento Aguero, na parte patrimonial, 
é que as fazendas se valorizaram muito depois da atuação do Gefron, em razão do 
início de uma presença do Estado. 

Os proprietários passaram a poder comprar um trator novo e levar sua 
caminhonete para fazer um passeio com a família na fazenda. Então, isso gerou um 
desenvolvimento muito grande da região e, ao mesmo tempo, responsabilidades. 
Em relação às dificuldades e oportunidades, foi importante a presença massiva do 
Estado, 24 horas por dia, sempre atendendo às demandas da fronteira e não às 
dos municípios de fronteira, da urbe, da urbanidade, que são missão específica da 
Polícia Militar (PM). A dificuldade e a oportunidade estão justamente nessa grande 
extensão, na grande necessidade e deficiência de segurança pública nessa faixa 
toda, na extensão terrestre, nessa extensão lacustre, ou seja, os rios e os alagados 
que formam o Pantanal.

Yvert Aguero 

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

Willyam Becker 

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

Yvert Aguero 

Quando nós começamos a atuar lá, nós tínhamos que cuidar de madeira, gado, 
evasão de divisas, que seriam, teoricamente, atribuições da RFB, e, lógico, drogas, 
que já entrariam na nossa especialidade. Então, a grande dificuldade de todos que 



Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Central274 | 

praticam atividade de segurança pública na fronteira é a necessidade da presença 
dos demais órgãos de fiscalização, para dar continuidade ao processo de ocorrência 
e policiamento. 

Willyam Becker 

É a percepção penal, a ideia do ciclo completo.

Bolívar Pêgo 

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

Yvert Aguero 

Em Cáceres já existe.

Bolívar Pêgo 

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

Willyam Becker 

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

Yvert Aguero 

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

Sérgio de Souza 

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

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

Sérgio de Souza 

É próprio das operações de inteligência...

Willyam Becker 

Não tem como a gente misturar isso.

Yvert Aguero 

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

Sérgio de Souza 

Você fala de ser prática cultural? De modo geral?

Yvert Aguero 

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

Willyam Becker 

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

Yvert Aguero 

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

Willyam Becker 

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

Maria Nunes 

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

Yvert Aguero 

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

Bolívar Pêgo 

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

Yvert Aguero 

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

Willyam Becker 

A partir da última formação, nós conseguimos ativar de forma permanente três 
e até seis viaturas, seis volantes. Nós temos uma dinâmica, que é a ordinária do 
serviço, e existe também o serviço extraordinário, que é aquele que a gente faz fluir 
a mais e tem um grande resultado. A gente tem um efetivo de cerca de 140 homens, 
com em torno de dez policiais na administração, que é sistêmica em todos e 
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comporta toda parte da administração pública. Somos uma pequena instituição, 
que vai desde a parte do planejamento de homens até a de recursos humanos, a 
da inteligência, com mais doze ou treze policiais, contando com o oficial que está 
à frente da inteligência. 

Nós temos também um planejamento de operações. A gente executa a parte 
de logística, estratégica, que se divide em transporte, alimento e armamento 
bélico. A gente tem toda essa gestão e também uma voltada para a imprensa, 
comunicação, que é bastante regional, como a gente percebeu, pois os senhores 
não têm esse contato, mas nosso trabalho é bastante conhecido no estado. 
Nosso canal de comunicação principal é a rede social Facebook; a gente tem 
o Gefron, um canal de comunicação de um diário de ocorrências. Nele estão 
ocorrências, solenidades, nosso calendário operativo, os resultados das operações 
e os convites para as solenidades que a gente realiza; tem torneio de tiro, tem 
anualmente algumas reuniões de congraçamento entre os policiais. 

Bolívar Pêgo 

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

Willyam Becker 

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

Maria Nunes 

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

Paula Moreira 

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

O Brasil é um país em desenvolvimento, e a nossa doutrina policial baseia-se 100% 
no homem. Então, eles estão totalmente dentro daquela perspectiva do que se faz, 
com os meios disponíveis que nós temos. Pensando assim, nós não nos vinculamos 
muito aos recursos, mas sempre preparamos os homens 100%. Ao longo desses 
quinze anos, o Gefron passou por muitas mudanças e até episódios complicados, 
de prisão de vários policiais. Houve uma rigorosa seleção para se chegar a uma 
matéria-prima bastante heterogênea, diga-se de passagem, pois temos policiais 
aposentados, policiais que entraram na polícia agora, então é bastante heterogênea, 
uma troca de experiência muito boa. 

A inteligência também tem essa heterogeneidade, essa grande variação. 
A nossa inteligência hoje é formada por treze policiais, e um deles é um oficial 
major. Ela nasceu da necessidade de haver uma relação mais civil com os demais 
órgãos. Assim, ela foi meio que experimental, foi se experimentando, e criou-se 
um grupo com um nome diferente. Aí gerou uma cisão entre o grupo, até que 
se institucionalizou e criou um núcleo de inteligência do Gefron. 

Yvert Aguero 

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

Willyam Becker 

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

Bolívar Pêgo 

O risco também é maior na apreensão?
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Yvert Aguero 

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

Willyam Becker 

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

Yvert Aguero 

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

Bolívar Pêgo 

Armas também?

Yvert Aguero 

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

Sérgio de Souza 

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

Yvert Aguero 

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

Willyam Becker 

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

Yvert Aguero 

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

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

Maria Nunes 

O helicóptero que vocês utilizam fica aqui em Porto Esperidião? 

Willyam Becker 

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

Maria Nunes 

Qual o perfil das pessoas que são apreendidas?

Willyam Becker 

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

Yvert Aguero 

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

Os mulas são mais jovens?

Yvert Aguero 

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

Willyam Becker 

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

Yvert Aguero 

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

Willyam Becker 

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

Yvert Aguero 

A ação cotidiana é o patrulhamento rural e urbano.

Willyam Becker 

A entrevista é um método que revela muito quando o policial fala com propriedade, 
após ter abordado centenas e até milhares de pessoas durante as ações. Então, ela 
é justamente uma forma de inteligência no grupo que está trabalhando, que a 
gente conseguiu padronizar – e essa é uma palavra que militar gosta, padronizar, 
padronização das ações. Assim, a gente conseguiu padronizar que a nossa guarnição 
tenha que ter quatro policiais, cada um tem a sua função. E isso é uma coisa que eu 
percebi chegando ao Gefron, não sei se é por conta da unidade, por conta do reflexo 
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que ela gera para a sociedade, não sei se é um ponto positivo, não sei se é o bom, mas 
é assim. O Gefron tem uma coisa muito clara, cada policial tem a sua atribuição e ele 
a exerce muito bem. O serviço anda por si só, dificilmente se encontra indisciplina. 

As poucas vezes que a gente teve questões de indisciplina e problemas, o policial 
estava passando por um problema de saúde, estava doente. Então, é incomum 
indisciplina e problemas de qualquer ordem, que não seja o serviço normal, ainda 
que seja uma tropa bastante heterogênea. Agora foi que a gente conseguiu, ao longo 
desses quinze anos, estabelecer os calendários operacionais. Eles ajudam muito a 
preparar e a nivelar os policiais, porque nivelar também é outra palavra que a gente 
gosta bastante... Mas é isso, trazer todos para um patamar mínimo de conversa. 
Então, o que se quer, ao descer da viatura, é que um faça segurança, o outro converse, 
o outro observe e o outro anote, tem que ter o treinamento. São quatro por viatura, 
precisamos sempre de quatro policiais. Isso foi bem estabelecido. 

Yvert Aguero 

É como eu falo para os novos policiais em treinamento, nos cursos que a gente 
ministra: nós não temos apoio, diferente de quem atua na cidade, que fala 
ao rádio e vem o Ciopaer, vem o Batalhão de Operações Policiais Especiais 
(Bope), vem o batalhão das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam). 
Então, nós deixamos bem claro para quem está ingressando no Gefron: nós 
não temos apoio. Eu vou cuidar do major, o major vai cuidar de mim. A vida 
de um depende da do outro. 

Há uns cinco anos, conseguimos padronizar a quantidade ideal de policiais em 
quatro na viatura: o motorista, o comandante, o terceiro e o quarto homens, porque 
assim se consegue ter uma segurança relativa de 360 graus na viatura. Quando se está 
patrulhando uma cabriteira – como nós chamamos, pois existem as estradas normais 
e vicinais, existem essas estradas que saem das fazendas, e existem as cabriteiras, 
que são aquelas em que se está andando, e o mato está batendo no seu braço –, eu 
tenho que estar olhando para um lado e ter uma segurança de 360 graus. Então, 
nós conseguimos, ao longo dos anos, padronizar essas ações, os quatro com fuzis, 
mesmo porque nós temos o conhecimento de que o transporte de drogas feito em 
grande quantidade envolve de cinco a quinze pessoas, todos andando com fuzil 
AK-47, como o General João Denison falou no painel pela manhã. 

Yvert Aguero 

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

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

Yvert Aguero 

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

Willyam Becker 

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

Rosa Moura 

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

Bolívar Pêgo 

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

Willyam Becker

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

Existe essa troca de técnicas, de doutrinas e táticas.

Willyam Becker 

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

Bolívar Pêgo 

Já existia algum exemplo no Brasil? 

Yvert Aguero 

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

Willyam Becker 

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

Yvert Aguero 

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

Willyam Becker 

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

Yvert Aguero 

E demonstrar que o modelo funciona.

Willyam Becker 

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

Sérgio de Souza 

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

Bolívar Pêgo 

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

Willyam Becker 

Ao longo dos anos, nós, policiais do Gefron, principalmente os mais antigos, por 
vivência e experiência, aprendemos a avaliar o risco. Se eu estou em dois, como já 
trabalhei várias vezes na fronteira, somente em dois dentro da viatura, eu, sabendo 
que ali, em determinada localidade, fazenda, pasto da fazenda, passa um bonde 
com oito homens armados de fuzil, eu não vou levar minha guarnição lá. Isso eu 
sendo o comandante. Ao longo desses anos, nós fomos identificando os pontos 
nevrálgicos, como dizem as pessoas, e aprendendo a avaliar o trabalho, o risco: 
“Eu posso ir lá para tentar combater? Não! Já nesse serviço, eu posso? Nesse aqui, 
eu já estou em quatro, e ali passam três, já é possível”. Desde a nossa formação 
acadêmica no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), no curso 
de formação de soldados, no de formação de oficiais, também, nós aprendemos que 
as nossas ações devem ser pautadas na superioridade numérica. Superioridade de 
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força, estrategicamente falando, isso aí é o básico. Eu não posso chegar, eu e mais 
um, e abordar dez pessoas, principalmente no meio do mato. 

Então, ao longo do tempo, a gente vai adquirindo essa experiência, essa 
forma de avaliar o risco. Nós costumamos dizer, em patrulhamento, que aqui é 
área verde, está tranquilo, podemos conversar, trocar ideia, vamos patrulhando, 
olhando a movimentação da região. Daí, chegamos a uma área vermelha, que tem 
que abrir uma porteira, todo mundo desce, abre a porteira com segurança, um 
faz segurança das porteiras, a viatura passa e põe um homem lá na frente. Então, 
tem toda uma série de cuidados e condutas de patrulha que o policial adota, como 
nós categorizamos: área vermelha, área amarela e área verde. Ao longo desses anos, 
apenas passou perto; nós não tivemos óbitos de policiais.

Quando a gente fala de letalidade, tem que ser um estudo um pouco mais 
aprofundado, e não tivemos essa experiência estudada ainda. Letalidade, eu acho 
que envolveria, sim, analisar todas as ocorrências que envolveram apreensão de 
armas ou do criminoso portando uma arma e que acabou preso, ou no evento com 
troca de tiros e o falecimento dessa pessoa.

Yvert Aguero 

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

Willyam Becker 

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

Yvert Aguero 

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

Willyam Becker 

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

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

Maria Nunes 

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

Willyam Becker 

Com toda certeza, é um ponto muito forte. Toda entrada de serviço, todo início de 
operação, a gente tem essa conversa bastante salutar entre os policiais. Vou fazer um 
paralelo sobre isso. Quando cheguei ao Gefron, eu acreditava que todas as apreensões 
eram frutos de uma luz divina, que vinha e falava, “Olha, tem droga ali, vamos 
apreender”, entendeu? Ou então uma denúncia, uma ligação no disque-denúncia, 
ou alguma coisa tipo assim. E quando eu cheguei lá, percebi que metade do serviço 
que se produz é justamente pela forma de viver aquela realidade. Eu acho que esse 
é o grande segredo. O policial conhece as regiões produtivas, o que se produz, onde 
se produz mandioca, onde se produz banana... Assim, ele conhece todo o cotidiano 
da fronteira, começa a se relacionar também com as pessoas que estão na fronteira, e 
então toda abordagem é uma conversa, um diálogo, é uma verificação mesmo, com 
troca de informações. Quanto mais antigo no Gefron, mais o policial tem capacidade 
de identificar esses pontos mais críticos e acaba apreendendo mais drogas. 

Então, quando se acha que o policial vai se aposentar ali, ele começa uma ação 
desenfreada. Ele lida assim, parece que tudo vai eclodindo, e toda aquela experiência 
que ele teve torna tudo muito simples. É só a gente pensar assim: o traficante vai para 
a fronteira, pode até ter vivido na fronteira, mas para se fazer uma rota, vai procurar 
uma que saia mais do normal. Então, ao ser abordado pelo Gefron, vai contar uma 
história, e essa história vai se chocar muito com a realidade. Respondendo à pergunta 
da senhora, o nosso policial conhece a realidade nos mínimos detalhes, ele se relaciona 
com a sociedade. Então, não adianta o cara falar que ele está voltando de uma 



Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Central288 | 

fazenda, que ele foi ver um emprego, ou que ele está indo para fazenda para ver o 
emprego, que ele ia trabalhar, e aí ele nem conhece o cara que está do lado dele no 
carro. Quem é o proprietário da fazenda lá? Quem são os vizinhos? Como é o tal 
lugar que vocês passaram? Vocês estão na estrada há quanto tempo, mesmo? Ou seja, 
o policial do Gefron sabe tudo, sabe milimetricamente até quantos quilômetros por 
hora se consegue andar na via, se tem uma ponte quebrada...

Yvert Aguero 

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

Maria Nunes 

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

Yvert Aguero 

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

Maria Nunes 

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

Yvert Aguero 

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

Maria Nunes 

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

Bolívar Pêgo 

Vocês chegaram a participar da Força Nacional? 

Yvert Aguero 

Eu participei. Se for convocado novamente, eu tenho treinamento. Para mim, 
profissionalmente, foi enriquecedor. Como eu estava falando, a gente tem a 
oportunidade de, até hoje, acompanhar a droga em sua origem, ver o que ela causa 
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ali, quais são os tipos de problemas que ela traz para a região. E tive o privilégio 
de, por um ano e meio, presenciar a droga no seu destino. Então, em 2007, eu 
trabalhei no Complexo do Alemão, nós participamos da tomada do Complexo. 
Foi a primeira conquista que as forças de segurança pública conseguiram, esse 
cerco, essa tomada do território. 

Dessa segunda, nós não participamos, foram mais as Forças Armadas que 
atuaram. A atuação no Complexo do Alemão abriu minha visão da América Latina. 
Porque se você analisar, um quilo de cocaína vale US$ 2,8 mil aqui na região de 
fronteira; lá vale de US$ 45 mil a US$ 50 mil. Então, a gente vê e passa a entender 
o porquê de tanta violência por zona, por território de venda, por tudo; o porquê 
do poderio bélico dos traficantes. Um quilo tem o valor muito alto.  

Bolívar Pêgo 

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

Willyam Becker 

Naturalmente. Entramos sem problemas.

Bolívar Pêgo 

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

Yvert Aguero 

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

Willyam Becker 

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

Yvert Aguero 

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

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

Yvert Aguero 

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

Willyam Becker 

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

Yvert Aguero 

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

Sérgio de Souza 

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

Yvert Aguero 

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

E nos moldes de uma experiência mista. Não é o Gefron que é a receita ideal, 
como o professor Tito de Oliveira disse aqui nesta oficina, uma vez que ele viveu 
a experiência e o laboratório foi o dele. Pode-se basear no dele, mas pode-se fazer 
em cada estado, considerando as especificidades, que são muito grandes. Rondônia, 
por exemplo, já faz parte da Amazônia. Então, tem que se estudar melhor a forma, 
qual o investimento. Tem que se estudar bastante, mas as experiências já existem. 
Assim, eu digo que conheço o DOF, o Gesfron, o Batalhão de Fronteira do Paraná, 
onde tive contato com o comandante, e ele foi bastante cooperativo. 

A gente faz intercâmbio de uniformes, pois estamos tentando padronizá-los. 
Em 2015, foi uma pesquisa bastante extensa (confecção, estudo de materiais etc.), 
inclusive oportunizada pelo comandante. O resultado do trabalho foi inédito e 
até a PM está se beneficiando agora. Eu faço parte de uma comissão que analisa a 
implementação do uniforme adequado ao policial, como o nosso de hoje. Aquele 
que os senhores viram é de representação, é um uniforme um pouco mais pesado; o 
de combate é um pouco mais leve, diferente, que hoje se aplica nas Forças Armadas 
americanas, forças de primeiro mundo. 

O outro ponto: por que o Gefron? Eu tive contato pela primeira vez na 
Academia, era aluno e fui fazer um estágio no Gefron, que envolve muito, tem 
essa mística de ser uma unidade especial em uma área diferenciada. Ao sair da 
Academia, trabalhei no interior como um todo, por mais de dez unidades, e conheci 
bem a realidade do trabalho da PM. Inicialmente, sofri um pouco na instituição, 
porque o tenente é o aspirante, é colocado à prova. Então, realmente trabalhei 
nesse período com o que me foi apresentado. Em determinado momento, tive 
contato com alguns oficiais que estavam no Gefron e gostei. Mas eu também não 
tinha certeza nem esperança de que iria para lá, e aí houve uma troca de comando 
momentâneo e apareceu uma oportunidade, e estou lá desde então. 

O que eu busquei no Gefron foi poder contribuir, porque a gente ouvia falar 
muito bem do grupo. Assim, cheguei lá e realmente me deparei com uma realidade 
diferente, policiais comprometidos, policiais autodisciplinados. A disciplina melhor 
é esta, a que se faz sozinho, sem precisar alguém mandar. Isso gera na gente uma 
responsabilidade muito grande, porque não tem como eu comandar um grupo de 
policiais e fazer menos do que eles estão fazendo. Cada um faz a sua parte. Exige-se 
sempre fazer mais e melhor. 

Bolívar Pêgo 

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

Willyam Becker 

Vai ao encontro daquela ideia que a gente discute, também, das novas frentes de 
segurança pública, da polícia em geral. É um exemplo de que dá certo quando 
são criados os departamentos certos e se dá autonomia a eles. Esse exemplo de 
autonomia é o que o Exército tem. Se vocês estudarem um pouco o Exército, verão 
que cada unidade é autônoma, tem ordenança de despesa própria, o comandante 
coloca o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e responde por isso. 

As instituições policiais perderam, ao longo dos anos, a gestão financeira, 
por conta de inúmeros problemas culturais. A centralização ocorreu por falta de 
conhecimento e por conta da nova regulamentação, da responsabilidade fiscal, por 
conta de outros dispositivos, do empenhamento, e tudo acabou se centralizando um 
pouco, porque era difícil conseguir fazer com que as instituições amadurecessem 
a ponto de administrar. Atualmente, eu já vejo que as instituições têm mais 
maturidade para começar a ter autonomia e responsabilidade, e esse é um ponto 
em que o Gefron se destaca. A gente tem projetos inclusive de parcerias com a 
iniciativa privada, e esse é um dos projetos que eu penso em trabalhar dentro do 
grupo, dentro da polícia ou em qualquer lugar em que eu estiver, porque é uma 
forma de captar recursos. O Estado está muito aquém quanto aos recursos, e a gente 
compete por recursos em todos os setores. Nós que agradecemos a oportunidade.

4a entrevista: 

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

Ipea

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

Kleber Haddad Lane

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

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

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

Kleber Haddad Lane

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

Ipea

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

Kleber Haddad Lane

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

Ipea

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

Kleber Haddad Lane

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

Ipea

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

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

Ipea

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

Kleber Haddad Lane

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

Ipea

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

Kleber Haddad Lane

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

Ipea

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

Kleber Haddad Lane

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

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

Kleber Haddad Lane

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

Ipea

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

Kleber Haddad Lane

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

Ipea

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

Kleber Haddad Lane

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

Ipea

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

Kleber Haddad Lane

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

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

Kleber Haddad Lane

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

Ipea

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

Kleber Haddad Lane

Cooperação institucional e regulamentada por decretos, portarias ou normas gerais 
de ação, não. O que se pratica são ações de inteligência entre os países dentro de 
uma interação amigável e de pronto atendimento. 

2 VISITA TÉCNICA AO MOINHO CULTURAL SUL-AMERICANO8

Anfitriã: Mônica Macedo – coordenadora de projetos do Moinho Cultural. 

Participantes: Bolívar Pêgo (coordenador do projeto Fronteiras do Brasil), 
Caroline Krüger, Maria Nunes, Paula Moreira e Rosa Moura (Ipea); Sérgio de 
Souza (Sudeco/MDR); e Major Willyam Becker Demartini e Sargento Yvert Kury 
Aguero (Gefron/Mato Grosso).

Localização: rua Comendador Domingos Sahib, 300, Porto Geral, 
Corumbá/Mato Grosso do Sul (telefone: +55 (67) 3231-8436), manhã de 
27 de junho de 2017.

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

  

  
Foto: Equipe Fronteiras Ipea. 

Entre as atividades de campo, a equipe visitou o Instituto Moinho Cultural 
Sul-Americano (IMC), “uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, 
que tem como missão a diminuição da vulnerabilidade de crianças e adolescentes em 
região de fronteira por meio do acesso a bens culturais e conhecimento tecnológico”. 
A equipe foi conduzida na visita por Mônica Macedo, coordenadora de projetos. 
Ela informou que a instituição atende a cerca de 280 crianças e adolescentes dos 
municípios de Corumbá e Ladário (Mato Grosso do Sul); e das cidades bolivianas 
de Puerto Suárez e Puerto Quijarro, ministrando aulas diárias de música, dança 
e tecnologia, além de apoio escolar, idiomas,9 educação ambiental e patrimonial, 
sempre no contraturno do horário escolar regular, em um ciclo com oito anos de 
trabalho. A comunidade e os familiares dos alunos participam de cursos de geração 
de renda e economia criativa, promovidos pela instituição. 

O Moinho Cultural foi criado em 2004, como um projeto do Instituto 
Homem Pantaneiro (IHP), tornando-se independente deste em 2012. O IHP é 

9. Por haver grandes assimetrias entre os países, os professores Marco Aurélio de Oliveira e Beatriz Silva (UFMS) 
destacam que, para os bolivianos, é maior a obrigação de aprenderem o português do que para os brasileiros de 
aprenderem o espanhol. 
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uma organização privada, sem fins lucrativos, criada em 2002, pela preservação 
do Pantanal e pelo fortalecimento da identidade do homem pantaneiro. Desde a 
sua criação, predominou a proposta de criar uma escola de artes gratuita, além de 
idealizar a promoção do intercâmbio cultural com o país vizinho, a Bolívia. Durante 
o processo de revitalização da área portuária de Corumbá, foram aproveitadas as 
antigas instalações do Moinho Mato-Grossense, situado próximo ao Casario do 
Porto Geral de Corumbá, reformado para a implantação do instituto.

Acreditando no benefício que o projeto traria para a região, a empresa 
J. Macêdo, antiga proprietária do moinho, cedeu o prédio por vinte anos, e a 
empresa Vale investiu recursos para sua reforma, e continua sendo a principal 
parceira do projeto. O prédio possui um auditório com capacidade para cem 
pessoas, refeitório, biblioteca, videoteca, salas de dança, de música e ainda amplo 
espaço ao ar livre. O projeto iniciou suas atividades atendendo inicialmente a 
180 crianças em risco social.

Em 2015, com onze anos de atividades ininterruptas, o moinho inspirou as 
cidades de Ladário (Mato Grosso do Sul) e Puerto Suárez (Bolívia) a criar projetos 
semelhantes. Vários participantes das atividades foram absorvidos como instrutores  
nas áreas fins da própria instituição, além de outros, inseridos em cursos superiores 
e influenciados pela formação cidadã adquirida no moinho.

O instituto tem como missão a “diminuição da vulnerabilidade de crianças 
e adolescentes em região de fronteira por meio do acesso a bens culturais e 
conhecimento tecnológico”; como visão “ser reconhecida pela excelência das 
metodologias de promoção de desenvolvimento de crianças e adolescentes em região 
de fronteira”, e como ideal “proporcionar uma democracia de intérpretes-criadores, 
oferecer excelência profissional aos seus participantes e ajudar na transformação 
social da região no ideal de elevação do Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH)”. Por intermédio da formação artística e cultural, os jovens atendidos, 
“além de conquistarem sua própria autonomia, promovem uma cadeia de efeitos 
de emancipação em seus círculos sociais, tendo como base a estrutura da família 
e seu fortalecimento”. 

Atua, fundamentalmente, na ação pedagógica, na atividade social e na atividade 
Moinho in Concert. Na ação pedagógica, as atividades estão distribuídas por turmas 
com diferentes níveis técnicos, cada uma tendo uma grade de vinte horas semanais, 
equivalente à grade escolar regular (figura 5). 

As crianças e adolescentes permanecem na instituição por um período mínimo de 
oito anos, sendo que nos dois primeiros anos (básicos I e II) participam das atividades 
tanto de tecnologia quanto de música e de dança [figura 5]. A partir do segundo ano, 
fazem opção por uma das três áreas (dança-música-tecnologia) e seguem nos níveis 
de aprendizagem: básico III – intermediários I, II e II e avançados I e II.
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FIGURA 5
Corumbá: atividades no Moinho Cultural Sul-Americano 

  
Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Na ação social, o instituto desenvolve atividades 

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

O espetáculo Moinho in Concert

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

Em 2017, o IMC contou com recursos da lei de incentivo à cultura e 
patrocínios e parcerias da Vale, Criança Esperança e da Empresa Energética de 
Mato Grosso do Sul (Enersul). O projeto tem apoio do Ministério da Cultura, 
das prefeituras de Corumbá, Ladário e Puerto Suárez, do IHP, além do Instituto 
Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), UFMS, Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), TV Morena, além de inúmeras 
empresas locais, nacionais e organizações internacionais. 

Esse é, sem dúvida, um modelo de sucesso que pode e deve ser ampliado 
para vários outros pontos da fronteira oeste brasileira. Não se pode negar que 
a história e a tradição da cidade de Corumbá contribuem muito para que esse 
projeto exista e funcione – a começar pelas instalações do instituto, passando 
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pela percepção dos professores e funcionários quanto à importância do trabalho 
desenvolvido e a receptividade da comunidade da zona de fronteira quanto à 
qualidade do serviço prestado.

3 LEITURA DO ESPAÇO DO ARRANJO TRANSFRONTEIRIÇO CORUMBÁ-LADÁRIO 
(BRASIL) E PUERTO QUIJARRO-PUERTO SUÁREZ (BOLÍVIA)

Participantes: Bolívar Pêgo (coordenador do projeto Fronteiras do Brasil), Caroline 
Krüger, Maria Nunes, Rosa Moura e Paula Moreira (Ipea); Manoel Rodrigues 
(vereador por Corumbá); Sérgio de Souza (Sudeco/MDR); e Major Willyam Becker 
Demartini e Sargento Yvert Kury Aguero (Gefron/Mato Grosso).

Data: 27 de junho de 2017.

Municípios visitados: Corumbá e Ladário (Mato Grosso do Sul); e Puerto 
Quijarro e Puerto Suárez (Bolívia).

A oficina de trabalho da pesquisa Fronteiras do Brasil, em Corumbá, 
arco Central, realizou, entre suas atividades, uma leitura do espaço do arranjo 
transfronteiriço Corumbá-Ladário (Mato Grosso do Sul) e Puerto Quijarro-Puerto 
Suárez, na fronteira Brasil-Bolívia. A leitura do espaço é uma técnica de observação 
da dinâmica local, com registros de imagens e entrevistas espontâneas feitas com 
moradores, comerciantes, prestadores de serviços, turistas e outros transeuntes. 
Associada a dados secundários e a entrevistas a agentes convidados, permite certificar, 
atualizar e qualificar informações colhidas na literatura disponível. 

Os municípios do arranjo tinham uma população total de 174.928 habitantes, 
em 2017 (quadro 1), sendo Corumbá com 109.899 habitantes.10 É o quarto 
município em população e o maior em área do Mato Grosso do Sul. Na década 
de 2000, apresentou crescimento de 0,81% ao ano (a.a.), e nos sete anos desta 
década (2010-2017), 0,83% a.a. Os demais municípios do arranjo são menores 
em população, mas todos apresentam taxas próximas a 2% a.a. Ladário possuía 
22.590 habitantes, e suas taxas de crescimento são, respectivamente, 2,04% a.a. 
e 2,51% a.a. Puerto Quijarro, em 2017, tinha 19.243 habitantes11 e Puerto 
Suárez 23.196, e vêm crescendo entre 2012-2017 a taxas, respectivamente, de 
1,91% a.a. e 2,21% a.a. Em todos os casos, são municípios distantes das capitais 
de seus estados/departamentos: Corumbá e Ladário a 426 km de Campo Grande 
pela BR-262; e Puerto Quijarro a 652 km e Puerto Suárez a 641 km de Santa 
Cruz de la Sierra pela Ruta 4. Ambas as ligações estão totalmente asfaltadas. 

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

Variáveis
Corumbá Ladário Puerto Quijarro Puerto Suárez 

Brasil Bolívia

Distância da capital da  
Unidade Federativa (UF)

426 km de  
Campo Grande 

(BR-262)

426 km de  
Campo Grande 

(BR-262)

652 km de Santa 
Cruz de la Sierra 

(Ruta 4)

641 km de Santa 
Cruz de la Sierra 

(Ruta 4)

População (2017) 109.899 22.590 19.243 23.196

Grau de urbanização (%) 90,12 94,75 nd nd

Taxa de crescimento da 
população (% a.a.)

0,83 
(2010-2017)

2,51 
(2010-2017)

1,91 
(2012-2017)

2,21 
(2012-2017)

PIB (2013) 
(% total do país)

0,052 0,004 nd nd

PIB per capita (2013) (R$) 25.923,22 10.369,66 nd nd

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

86,4 87,2 nd nd

Índice de Vulnerabilidade Social 
(IVS) (2010) 

0,328 (média) 0,359 (média) nd nd

Pendular (% ao  
estrangeiro/total pendular)

21,3 0,7 nd nd

Origem principal imigrantes Bolívia Paraguai nd nd

Destino principal emigrantes Bolívia Bolívia nd nd

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

Centro de zona A Centro local nd

Capital da província 
Germán Busch, 

departamento de 
Santa Cruz

Atividades atrativas (comutação) Serviços Serviços Comércio Comércio

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

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

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

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

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

Sistema de Coordenadas Geográficas, 
                                   DATUM WGS-84

1:75.000

Fonte: IBGE, 2016.
Elaboração: Gustavo Ferreira.

Poucas informações estão disponíveis para os municípios bolivianos, o que 
torna difícil mensurar o arranjo como um todo. Todavia, vale sublinhar que, dada 
a distância das capitais, que por sua vez são as centralidades às quais estão 
diretamente relacionados, elas obrigam-se a responder por funções básicas e 
especializadas ou de maior qualificação. Esse exercício aproxima o convívio entre 
as partes na busca de complementariedades e compartilhamentos de serviços e 
atividades urbanas. Embora Corumbá seja classificado como centro de zona A, 
responde por uma área de influência extensa. Puerto Suárez cumpre a condição 
de capital da província Germán Busch, no departamento de Santa Cruz, o que 
também reforça sua centralidade. O conjunto firma-se, assim, como uma referência 
regional transfronteiriça, na qual se constata comutação para trabalho, estudo 
e consumo, e presença de migrantes dos países fronteiriços, sejam bolivianos e 
paraguaios no lado brasileiro, como apontam os dados do IBGE, sejam brasileiros 
do lado boliviano, como informam os entrevistados.

Entre as entrevistas espontâneas sobre o referido arranjo, em relação ao 
lado brasileiro, foi de fundamental importância a realizada na UFMS/CPAN, 
cujos docentes do PPGEF, Aguinaldo Silva e Beatriz Silva, fizeram uma breve 
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caracterização da dinâmica local fronteiriça e anteciparam pontos peculiares a serem 
visitados em Corumbá. A UFMS também apoiou os deslocamentos da equipe 
pelos bairros e pontos de interesse da cidade, por disponibilizar veículo oficial, 
conduzido pelo servidor Aluízio Ferreira Brasil, que também contribuiu com 
importantes informações durante o percurso. Cruzada a fronteira, a equipe obteve 
apoio do consulado do Brasil na Bolívia, que, além da entrevista concedida pela 
vice-consulesa Carla Filomena Santos Lopes, ofereceu veículo para os deslocamentos 
em solo boliviano, conduzido por Domingos Leite de Siqueira, que também 
forneceu importantes informações sobre o espaço visitado nos municípios de Puerto 
Quijarro e Puerto Suárez. Todo o percurso contou com a presença do vereador de 
Corumbá, Manoel Rodrigues, profundo conhecedor das relações existentes entre 
os municípios do arranjo. 

3.1 Corumbá e Ladário: o lado brasileiro do arranjo

Corumbá faz fronteira com Bolívia e Paraguai. É uma cidade ampla, com um 
desnível entre a parte urbanizada que margeia o rio, mais antiga, conhecida como 
Porto Geral, e a parte central, mais nova, situada na elevação calcária. Tito de 
Oliveira, professor da UFMS, em Campo Grande, disse que é a primeira cidade 
planejada do Brasil. Como as águas do rio Paraguai, que a abraçam, é calma e 
silenciosa. Possui um acervo arquitetônico considerável e ainda bastante conservado, 
particularmente no Porto Geral, que conta a história de sua ocupação desde 1778.12 

No final do século XIX, o porto fluvial de Corumbá era o terceiro maior da 
América Latina (comércio, com a Europa, de peles, charques e outras riquezas 
da região). A indústria está presente no município desde a década de 1940, 
com a exploração das reservas de calcário (indústria do cimento) e de outros 
minérios. Com o Pantanal ocupando 60% do território do município, Corumbá 
constituiu-se em seu principal portal. 

Desde final dos anos 1970, com a exploração do turismo pantaneiro, também 
teve início a restauração de construções históricas. Do Porto Geral até a matriz, 
passando pela praça da República e também pela praça da Independência, há muitos 
edifícios tombados pelo patrimônio histórico. Em meio aos casarões, despontam 
construções baixas do século XIX, edifícios modernos de meados do século XX 
e alguns prédios que insinuam a verticalização da cidade, que de fato ainda está 
por vir (figura 6). Um deles, o edifício Anache (na rua Delamare), onde no térreo 
funcionou o cinema de mesmo nome, encontra-se desocupado e visivelmente 
deteriorado há mais de cinco anos. Outro edifício, próximo ao Porto Geral, tinha 
nos paredões laterais um mural com enormes araras azuis.

12. Mais informações disponíveis em: <https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/ms/corumba/historico>. 
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FIGURA  6
Corumbá: vista panorâmica da cidade em 27 de junho de 2017

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

As duas partes da cidade são ligadas por ladeiras e uma escadaria (no momento 
da visita, interditada). Para acessar o local onde ocorreu a oficina, a unidade 3 
do CPAN da UFMS, a via mais próxima era a ladeira José Bonifácio, que leva 
à margem do rio e ao casario histórico. Reformados, mas com manutenção das 
fachadas, servem de localização para algumas agências de turismo, lojas de artesanato 
regional e lembranças, serviços náuticos etc.

Muitas fachadas ainda se encontravam em recuperação. Um destaque é o 
edifício Vasques e Filhos, no final dessa ladeira, com uma enorme águia a vigiar as 
águas do rio. Na mesma ladeira encontra-se a Estação Natureza Pantanal, criada 
em 2006, em uma iniciativa do grupo Boticário, formando um espaço cultural 
permanente de exposição e painéis interativos sobre o ecossistema pantaneiro. 
No Porto Geral avista-se a infraestrutura de toma de água potável pelas barcaças, 
no ponto em que adentram o canal Tamengo, rumo ao lago Cáceres, na Bolívia. 
Essa obra é uma espécie de cartão postal da cidade (figura 7).
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FIGURA 7
Corumbá: edifício Vasques e Filhos, Porto Geral e toma de água (28 de outubro de 2017)

Foto: Equipe Fronteiras Ipea. 

Nas caminhadas pela cidade, observou-se que a arborização urbana não estava 
nas calçadas e, sim, que as árvores se erguiam do leito das ruas (figura 8). No centro, o 
comércio se movimentava lento. As faixas de pedestres eram respeitadas pelos veículos. 
Mulheres com cestas vendiam chipas (tipicamente paraguaias) nas esquinas; tinham 
traços de índias, porém bem mescladas com brasileiros. Nos balcões de salgados, 
estavam juntas sopas paraguaias (uma espécie de salgado de forno à base de milho) e 
salteñas (suculentas empanadas bolivianas). As lojas de confecções e tecidos das ruas 
centrais eram, ainda, de propriedade de familiares de imigrantes turcos e palestinos 
(os comerciantes comentavam que os chineses e os coreanos ainda não chegaram), e 
as lojas de rede, já presentes na cidade, ainda não são o forte na região.

O Moinho Cultural Sul-Americano, que ocupa as antigas instalações do Moinho 
Mato-Grossense, realiza uma obra social de grande relevância, por garantir o direito à 
arte a menores carentes. Em suas salas, desenvolvem-se atividades de música, dança e 
literatura, para crianças e jovens, em uma bela iniciativa que combate o aliciamento 
e evita que muitos venham a se tornar “mulas” no tráfico fronteiriço. Uma das salas 
homenageia o cantor e violeiro Almir Sater, que é bem referenciado na cidade. 
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FIGURA 8
Ruas de Corumbá em 27 de junho de 2017

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

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

FIGURA 9
Corumbá: barracas na Praia Vermelha e vendedora de peixes (27 de outubro de 2017)

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

FIGURA 10
Corumbá: feira dos bolivianos (27 de junho de 2017)

  
Foto: Equipe Fronteiras Ipea. 

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

FIGURA 11
Corumbá: estúdio da TV Morena (27 de junho de 2017)

  
Foto: Equipe Fronteiras Ipea. 
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O tema mais comum em conversas com os moradores era a temporada de 
festas juninas, que atraem tanto brasileiros quanto bolivianos. Um verdadeiro 
encontro de culturas, como afirmam os moradores da cidade. Acabaram de festejar 
São João e se preparavam para os festejos de São Pedro. Festas com comidas típicas, 
fogos de artifício, apresentações musicais, procissões nas ruas e no rio, com barcos 
enfeitados. Ouvimos a cantoria do passar de uma procissão em homenagem a 
São Pedro, durante as atividades à tarde na oficina. 

Entre muitas histórias da cidade, o hotel Santa Mônica reserva uma em 
particular: em 1968, o ex-presidente Jânio Quadros e sua esposa ficaram hospedados 
em uma suíte no último andar do edifício, por 120 dias. “Hospedados, escondidos 
ou exilados às portas da fronteira”, como disse o funcionário da recepção, para 
poder escapar em caso de necessidade. 

Dentro do município de Corumbá se localiza, como um enclave, o 
município de Ladário, desmembrado deste. Não há descontinuidade entre as 
manchas urbanas de Corumbá e de Ladário, que se emendam por uma avenida 
bastante movimentada que acompanha a margem do rio Paraguai. A divisa entre 
os municípios fica imediatamente depois da planta de uma indústria de cimento, 
que tributariamente favorece o primeiro. Como em Corumbá, em Ladário também 
se encontram importantes jazidas minerais (ferro, manganês, calcário, areia e 
argila), incluindo parte da mina de Urucum. Na principal avenida (14 de março), 
os casarões dos séculos passados, muitos com fachadas preservadas, atestam que a 
ocupação pioneira também passou por ali (figura 12). Ao final da avenida situa-se 
o quartel da Marinha no Mato Grosso do Sul. Um dos cartões postais de Ladário 
é o pórtico da Base Naval, construção de 1873, réplica do Arco do Triunfo.

FIGURA 12
Ladário: uma rua do município e a Base Naval (27 de junho de 2017)

  
Foto: Equipe Fronteiras Ipea. 

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

De Corumbá, na direção oposta a Ladário, está a saída para a fronteira com a Bolívia, 
pela BR-262 e a rodovia Ramón Gomez, um percurso completamente urbanizado 
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até o final da pista do aeroporto, a poucos quilômetros da aduana brasileira. A área 
urbana de Corumbá encontra-se conurbada com a área urbana de Puerto Quijarro 
e se mantém conectada a Puerto Suárez, ambos municípios bolivianos.

No dia da visita havia uma operação fronteiriça (operação Ágata),13 com forte 
aparato de militares e grande controle na entrada do Brasil (figura 13). Os ônibus 
e transportes coletivos urbanos não cruzam a fronteira, mas são muito usados para 
transportar estudantes bolivianos que frequentam escolas, assim como usuários 
de serviços no lado brasileiro e muitos consumidores brasileiros que buscam o 
comércio do lado boliviano. Transportam, também, os migrantes bolivianos que 
buscam ocupações nas confecções paulistas e estudantes de medicina brasileiros 
que frequentam universidades na Bolívia.

FIGURA 13
Fronteira Brasil-Bolívia (27 de junho de 2017)

  

  
Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Para o lado boliviano, atravessa-se caminhando e imediatamente se entra 
em plena área central e comercial de Puerto Quijarro (figura 14). Na avenida 
principal, Luis Salazar de la Veja, as lojas estendem bancas sobre as calçadas 

13. Operação conjunta das Forças Armadas brasileiras em coordenação com outros órgãos federais e estaduais na faixa 
de fronteira para combater delitos transfronteiriços e ambientais.
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e, para proteger as mercadorias do sol, esticam toldos improvisados sobre o 
meio-fio, criando um espaço reduzido de circulação para consumidores entre 
pilhas de produtos. A quase totalidade das lojas oferecia produtos chineses, 
comercializados por bolivianos. São raras aquelas com produtos oriundos do 
país, mas encontramos uma, do altiplano, que vendia ponchos, mantas coloridas, 
carteiras e outros artesanatos. Entre as unidades de comércio, algumas, com 
minúsculas portas gradeadas, vendem folhas de coca. Hotéis, restaurantes 
e lanchonetes se misturam em meio às lojas e servem cardápios ao gosto 
do brasileiro. Ostentam, lado a lado, tanto fotos do presidente boliviano quanto 
bandeiras de times de futebol brasileiro. 

FIGURA 14
Puerto Quijarro: comércio de rua e interior de restaurante (27 de junho de 2017)

  

  
Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

A mesma avenida, que logo se torna duplicada, estende o comércio por 
2 km até a região de Puerto Aguirre (figura 15), onde ficam os grandes shoppings, 
inspirados nos outlets, com portões de entrada para os estacionamentos pagos e 
lojas, a maioria vendendo produtos chineses. Com a crise brasileira, o movimento 
era pequeno. Entre Puerto Quijarro e Puerto Aguirre está a estação ferroviária de 
onde parte o Expresso Oriental, para Santa Cruz de la Sierra, o famoso “trem da 
morte” dos anos 1970, ou o sonhado “trem do Pantanal”.
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FIGURA 15
Puerto Aguirre: shopping (27 de junho de 2017)

  
Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

De Puerto Quijarro a Puerto Suárez são 11 km pela Ruta 4, rodovia asfaltada 
com grande movimento nos dois sentidos. Em suas margens, estão as instalações da 
Zona Franca, Comercial, Industrial y Maquiladora Puerto Suárez S.A. (Zoframaq), 
e algumas empresas de mineração. Puerto Suárez é uma cidade de ruas largas, 
canteiros centrais, comércio popular e serviços essenciais. Pela avenida Bolívar 
chega-se às margens do lago Cáceres, onde foi construído um molhe com um 
mirante, em um projeto bastante cuidadoso com a paisagem natural (figura16). 
Às margens do lago, algumas edificações da Marinha boliviana.

FIGURA 16
Puerto Suárez: orla do lago Cáceres (27 de junho de 2017)

  
Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Do percurso, das conversas, das entrevistas realizadas, retira-se a conclusão 
de que os quatro municípios visitados se encontram em completa dinâmica de 
interação entre os povos. Grande parte do consumo oscila, de acordo com a variação 
das políticas econômicas, entre os lados da fronteira que apresentam melhores 
vantagens cambiais, sendo os serviços brasileiros muito procurados por bolivianos, 
pela maior e mais qualificada oferta. Embora três deles tenham manchas urbanas 
em continuidade, não há um planejamento integrado. Há, contudo, muitos acordos 
de cooperação em serviços, como é exemplo o Moinho Cultural, que consolida sua 
abrangência sul-americana, voltando-se a crianças e jovens de ambos os lados da 
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fronteira. Mesmo assim, há um estigma que precisa ser eliminado. Em conversas 
com brasileiros fronteiriços, ouvimos que se evita ir de carro para essa região 
boliviana, pois qualquer acidente, por menor que seja, “pode dar origem a um 
processo típico de cobrança de propinas até o limite da extorsão”.

Vale ressaltar a importância regional do arranjo, por permitir a conexão por 
rodovia pavimentada entre Santa Cruz de la Sierra e Corumbá, e, por conseguinte, 
às capitais de ambos os países. Essa conexão faz parte da rota bioceânica que liga o 
porto de Santos, em São Paulo, ao porto de Ilo, no Peru. O arranjo ainda é servido 
pela hidrovia transnacional dos rios Paraguai e Paraná, abrigando o canal Tamengo, 
que conecta o lago Cáceres ao rio Paraguai (figura 17). Importantes portos bolivianos 
se localizam nesse canal, resguardando as possibilidades de acesso da Bolívia ao mar. 
Corumbá mantém, assim, seu papel histórico como centro logístico. Ao mesmo 
tempo, passa a desempenhar o papel de portal ao afluxo de bolivianos que adentram 
o território brasileiro na busca de oportunidades de trabalho, entre outros. Esse papel 
atribui ao município a responsabilidade do acolhimento temporário, muitas vezes de 
pessoas em condições de vulnerabilidade econômica, física e psicológica.

FIGURA 17
Canal Tamengo (22 de agosto de 2008)
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Fonte: Simposio Importancia de las Hidrovías en el Desarrollo de Bolivia, Cochabamba/Asociación Boliviana de Ingeniería en 
Recursos Hídricos.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).


