
CAPÍTULO 2

AS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS E O ARCO CENTRAL

Oficina arco Central: apresentações técnicas.1 Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Bolívar Pêgo (moderador)2

Bom dia a todos! Obrigado pela presença. Quero cumprimentar e agradecer a 
presença dos nossos palestrantes, pela ordem de apresentação: Sérgio de Souza, 
representante da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) 
e do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); General de Brigada João 
Denison Maia Correia, Comandante da 18a Brigada de Infantaria de Fronteira; 
Capitão de Mar e Guerra Luciano Müller Vidal, Comandante da Flotilha de Mato 
Grosso, da Marinha do Brasil; Tito Carlos Machado de Oliveira, professor da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS); e Daniel Massen Frainer, 
coordenador de economia e estatística da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 

1. Cáceres (Mato Grosso do Sul), manhã do dia 28 de junho de 2017.
2. Coordenador-geral de pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do 
Ipea; e coordenador da pesquisa Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política pública. 
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Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (SEMAGRO) de 
Mato Grosso do Sul. Lembrando que, após as apresentações, teremos os debates.

Agradeço também a nossa equipe técnica. A pesquisadora Caroline Krüger, 
que foi a grande responsável pela articulação para que nós conseguíssemos realizar 
este evento, nos fornecendo contatos locais e com os professores da UFMS. 
Caroline também abriu um espaço relevante na imprensa local para que pudéssemos 
divulgar nosso trabalho. Rosa Moura, que é uma pesquisadora reconhecida 
nacionalmente e ex-pesquisadora do Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social (IPARDES), parceira nossa há mais tempo. Maria Nunes, 
que está mais recentemente conosco, mas que também tem feito um trabalho muito 
bom, e a pesquisadora Paula Moreira, que está conosco há cerca de um ano.

Nossos agradecimentos especiais ao vereador Manoel Rodrigues, que também, 
junto com Caroline, foi fundamental para nos ajudar a organizar o evento e fazer 
os contatos. O vereador já nos concedeu uma importante entrevista. Ontem, 
27 de junho de 2017, fizemos um campo muito bom. Visitamos alguns pontos 
relevantes de Corumbá, Ladário, Puerto Quijarro e Puerto Suárez, e o vereador 
nos acompanhou o tempo todo, contribuindo com sua presença, seu veículo e  
suas informações.

Queria registrar a presença de dois militares do governo de Mato Grosso, 
o Major da Polícia Militar Willyan Becker Demartini e o Terceiro-Sargento da 
Polícia Militar Yvert Kury, que também participaram conosco ontem do trabalho 
de campo e, ao final do trabalho, da excelente entrevista com a vice-consulesa 
do Brasil em Puerto Quijarro, Carla Filomena Santos Lopes. Sérgio de Souza 
participou, também, de todas as atividades. Registro a presença do Contra-Almirante 
Luiz Octávio Barros Coutinho, Comandante do 6o Distrito Naval, localizado em 
Ladário, e cumprimento as demais autoridades.

Agora pela manhã nós teremos essa série de palestras com os nossos convidados, 
que entendemos como palestras mais nacionais, apesar de termos representantes do 
governo de Mato Grosso do Sul, mas são falas mais gerais, mais amplas. À tarde, 
teremos o trabalho de grupo dividido em três temas, como vocês podem ver 
claramente na programação. Amanhã, pela manhã, teremos palestras mais regionais 
e locais e, na parte da tarde, vamos tentar sintetizar e concluir o que foi discutido 
nos dois dias de trabalho.

Qualquer dúvida ou sugestão que vocês tiverem ou para qualquer discussão, 
por gentileza, podem falar com uma das nossas pesquisadoras, para que nós possamos 
tornar nossos dois dias de trabalho os mais produtivos possíveis. Vamos trabalhar 
inicialmente com trinta minutos para cada convidado. Sérgio, por gentileza, com 
a palestra As políticas públicas federais e o arco Central.
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Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Sérgio Magno Carvalho de Souza3

Bom dia a todos! Quero agradecer ao Bolívar pelo convite. Eu sou coordenador-geral de 
articulação, planos e projetos especiais da Sudeco. Ela foi recriada em 2011 e está vinculada 
ao MDR. Vou tentar fazer uma fala relativamente breve, somente para poder contextualizar 
algumas políticas públicas federais em relação ao arco Central e falar, ainda, das ações 
que a superintendência possui nesse arco para todas aquelas pessoas que trabalham em 
universidades ou outras instituições e têm como perspectiva a faixa de fronteira.

Primeiramente, como antecipei em minha fala inicial, o arco Central 
compreende os municípios da faixa de fronteira de Rondônia, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul (mapa 1).

A Sudeco não tem atuação em Rondônia, no entanto, quem sabe devido a alguma 
política pública ou a algum subsídio, de repente do próprio ministério, no âmbito 
da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), talvez exista certa 
atuação e eu possa não ter conhecimento. De maneira geral, porém, essa divisão de 
área de atuação é bastante utilizada, inclusive nas próprias políticas públicas. A faixa de 
fronteira já foi brevemente tratada. Estão inclusos nela todos os municípios que têm 
o território a 150 km da linha-limite da fronteira territorial brasileira. Pela extensão, 
nós já vemos um grande desafio, pois é uma faixa muito grande, de uma proporção 
enorme do território brasileiro. Como eu tinha dito anteriormente, e acho que isso 
vai ser bastante enfatizado, talvez nas falas desta manhã, como Bolívar afirmou, há 

3. Coordenador-geral de articulação, planos e projetos especiais da Sudeco e representante do Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR). A apresentação pode ser vista por meio do seguinte link: <http://www.ipea.gov.br/
portal/images/stories/PDFs/livros/livros/191223_fronteiras_do_brasil_vol4_sergio_de_souza.pdf>.
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essa perspectiva nacional. Até ocorre considerar a faixa de fronteira como uma região. 
Eu, como o professor Tito de Oliveira, sou geógrafo, e essa é uma apropriação difícil, 
porque na realidade podíamos até falar de uma região oficializada.

MAPA 1
Brasil: arcos e sub-regiões da faixa de fronteira
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Fonte: Grupo Retis/Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).
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A legislação cria, nessa porção do espaço, uma legislação específica, mas que, 
na realidade, apresenta-se como um mosaico de paisagens e de arranjos espaciais 
muito diferenciados, tanto do ponto de vista da ocupação quanto do ponto de 
vista das paisagens naturais. Nós temos, por exemplo, no arco Norte, uma fronteira 
marcada basicamente pela floresta amazônica, que coloca potencialidades e desafios 
distintos daqueles das fronteiras do Sul, em que as paisagens naturais e o próprio 
funcionamento da dinâmica natural são muito diferenciados. Por conta disso, 
também, o processo histórico de ocupação dessas fronteiras é muito diferente. 
A formação fronteiriça brasileira não foi pacífica, por assim dizer, apesar de já ter 
quase um século de pacificação.

Na verdade, o delineamento de pacificação, que já é bastante delimitado em 
função da questão platina, é uma linha que está demarcada há mais de um século e 
é extremamente diversa, como o próprio território nacional. Então, falar em termos 
nacionais de uma faixa de fronteira é sempre uma dificuldade e um desafio, porque, 
na realidade, o Brasil possui arranjos transfronteiriços diferenciados em sua fronteira.

Então, esse é o primeiro obstáculo. Aqui vamos tentar refletir um pouco sobre 
esse todo maior, que é o arco Central, que também é muito diverso. Nesse arco 
existe uma ocupação um pouco mais densa, principalmente aqui na região de 
Mato Grosso do Sul. O arco Sul e a região mais ao sul do arco Central são mais 
densamente povoados. É onde vamos encontrar as chamadas cidades gêmeas bem 
caracterizadas. No caso aqui de Mato Grosso, além desta em que nós estamos, há 
o caso de Ponta Porã, em que na verdade ocorre mais que uma cidade gêmea, pois 
é quase um único arranjo urbano, cuja linha de fronteira passa ao meio.

Em Ponta Porã, você está em uma rua do Brasil, atravessa e já chega a outra 
rua, que é no Paraguai. Imagino, mesmo não sendo do setor de segurança pública, 
a dificuldade que isso gera. Então, o delimitante oficial e os marcos de fronteira 
são difíceis de serem feitos. A partir, principalmente, da região do Pantanal até a 
ocupação ao Norte, em Mato Grosso, a ocupação fica menos densa. Um exemplo é 
o município de Cáceres, que tem o território na fronteira, mas cuja sede municipal 
encontra-se a cerca de 90 km da linha de fronteira.

Então, é uma realidade, por exemplo, diferente desta de Corumbá, cuja 
linha de fronteira é muito próxima. E, de maneira geral, no restante do arco Central, 
o padrão de ocupação é parecido com esse, sem grandes densidades urbanas dos 
dois lados, com raras e algumas exceções. Em termos de faixa de fronteira, em uma 
perspectiva mais geral, como eu tinha abordado um pouco na minha primeira fala, 
as políticas públicas ou a questão do governo com relação a ela sempre permanecem 
com a perspectiva clássica da defesa e da segurança do território.

A fronteira é um ponto muito sensível do território por conta dessas duas 
questões, por uma infinidade de motivos que são de conhecimento geral. Há a 
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questão da migração e a questão mais geral, da fronteira, que é negativamente 
associada ao contrabando, ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas. E disso, 
em geral, o prefeito Ruiter de Oliveira também falou um pouco no início da 
manhã – é dessa forma que a fronteira do Brasil, de certa maneira, estava sendo 
vista, principalmente pelas pessoas que moram muito longe dela, que é a maioria 
da população brasileira.

O Brasil detém um perfil de ocupação litorâneo com algumas regiões 
onde houve maior povoamento nos centros, e o Centro-Oeste exemplifica esse 
caso, de certo modo. No entanto, mesmo no Centro-Oeste, a visão que se tem 
da fronteira é, normalmente, de um local justamente da prática de delitos. 
A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), por sua vez, que é a 
política de desenvolvimento regional atualmente em vigor por meio do Decreto 
no 6.047/2007, tenta reverter essa ideia.

A PNDR é, na verdade, fruto de uma discussão muito anterior. Desde 2003 
já se pensava uma política de desenvolvimento regional mais ampla para o país, 
ou seja, a retomada de tais políticas que ficaram esquecidas nas décadas de 1980 
e 1990. A ideia era exatamente ter um olhar diferenciado para a fronteira, e a 
PNDR busca ter esse olhar, como afirmo aqui. Um trecho do próprio decreto, 
por exemplo, em seu art. 3o, § 4o, diz que são áreas de tratamento prioritárias 
da PNDR, ou seja, são faixas, são espaços prioritários de atuação da política, no 
âmbito do MDR, o Semiárido, as faixas de fronteira e as Regiões Integradas de 
Desenvolvimento Econômico (RIDEs).

Dentro da Sudeco, eu trabalho especificamente com as RIDEs e a faixa de 
fronteira, que são as minhas áreas de atribuição. Isso significa que, dentro dos 
instrumentos de atuação do ministério, essas regiões ou esses espaços considerados 
prioritários têm algumas vantagens com relação a outros dentro do território. Isso é 
importante porque a PNDR é uma política discriminatória, por assim dizer, não 
no sentido negativo, mas no sentido de que ela visa identificar as porções regionais 
do país que são menos desenvolvidas, a fim de canalizar investimentos e ações do 
governo para torná-las desenvolvidas. Essa figura que apresento é da tipologia 
da PNDR, na qual as cores representam diferentes condições das microrregiões 
analisadas (figura 1).

A figura 1 inseriu justamente a região do entorno da faixa de fronteira como 
um espaço prioritário. Além disso, ela é bastante acessível: basta digitar no Google 
“tipologia da PNDR” e encontrá-la. A grande questão, de fato, é tentar pensar em 
termos de como essa faixa de fronteira é tratada nas políticas públicas de maneira 
prática. Por quê? Porque a PNDR, por ter sido instituída por um decreto, tem a 
sua força diminuída – poderia se dizer que ela tem uma força vinculativa menor 
do que se tivesse sido aprovada como uma lei. Essa é, inclusive, a perspectiva do 



As Políticas Públicas Federais e o Arco Central  | 37

ministério para a PNDR II,4 atualmente no Senado Federal, e na qual a faixa de 
fronteira mantém-se como um espaço considerado como prioritário.

FIGURA 1
Brasil: microrregiões e municípios (tipologia da PNDR)

Legenda

Contorno da faixa de fronteira

Alta renda
Baixa renda
Dinâmica

Estagnada

Limite interestadual

Tipologia PNDR
Microrregiões e município

Fonte: MDR, 2007.

Proponho uma rápida visão sobre a questão das políticas públicas analisando os 
últimos Planos Plurianuais (PPAs). O PPA sofre uma série de críticas, e eu me refiro 
a isso pelo fato de que muitas vezes esse plano é uma peça, de certa maneira, fictícia. 
Ele define os vários programas, mas sua execução muda frequentemente – nem por 
isso, necessariamente, os PPAs coadunam-se com o que o governo faz, apesar de 
terem força vinculativa, o que é lei.

O PPA tem algumas dificuldades no sentido de se tornar de fato um programa 
quadrienal de governo, mas ele serve como uma radiografia interessante para vermos 

4. Tendo em vista sugestões feitas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), o MDR criou, em março de 2018, três grupos 
de trabalho (GTs) com o objetivo de fazer uma revisão da PNDR e de seus instrumentos. O GT1, coordenado pelo MDR, 
tem a participação da Casa Civil; dos então ministérios da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; do 
Ipea; da Sudam; da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene); da Sudeco; do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); do Banco do Brasil (BB); entre outros. Após várias reuniões de trabalho, o 
GT1 elaborou um decreto de revisão da política que foi assinado pelo presidente da República em 30 de maio de 2019.
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como o Estado brasileiro tem observado a fronteira nos últimos anos, desse ponto 
de vista específico. Se formos buscar no PPA recursos dos diversos programas que 
abarcam a questão da fronteira, acharemos provavelmente programas específicos, 
pelo menos, dos ministérios da Defesa (MD), da Justiça e Segurança Pública 
(MJSP), das Relações Exteriores (MRE) e do Desenvolvimento Regional.

Do MD e do MJSP nós já temos essa visão, como eu havia dito no começo da 
minha fala, que é clássica: a ideia da fronteira como área de segurança e de defesa. 
Vão ali ser abarcados recursos específicos para a questão da defesa do território, do 
monitoramento da passagem de população e de bens e serviços. O que me interessa 
aqui, principalmente, é tentar entender como a fronteira é vista desse outro lado, aquele 
que a PNDR propõe. Isto é, se a PNDR busca colocar a fronteira como uma área 
prioritária para o desenvolvimento regional, interessa-me avaliar como isso tem sido 
posto nos programas de governo.

Assim, com o PPA 2004-2007, começo a análise a partir de 2004, porque 
foi quando as discussões a partir da PNDR passaram a existir e quando, de certa 
maneira, essa visão de que o passo de fronteira é uma área de desenvolvimento 
passa a ser posta. Havia tanto nesse PPA quanto no seguinte, o de 2008-2011, um 
programa específico para o desenvolvimento da faixa de fronteira, cujo nome era 
Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira – o extinto programa 0120. 
Inicialmente, teve o objetivo de promover a estruturação social, física e econômica 
das áreas situadas na faixa de fronteira;5 depois, absorveu, diga-se, um termo mais 
reduzido, e passou a ser denominado Desenvolvimento da Faixa de Fronteira.

Além disso, vemos que os valores reduzem-se de um PPA para o outro. 
Esses municípios, por estarem em área de fronteira, têm condições de contratar 
pelo fundo constitucional e também pelos fundos de desenvolvimento, que foram 
posteriormente criados. Esses fundos, em geral, foram recriados junto à recriação das 
superintendências. Então, a perspectiva mais recente, analisando-se os dois últimos 
PPAs e o atual, que está em vigor, é que no PPA 2012-2015 a faixa de fronteira 
passou a fazer parte do programa 2043, intitulado Integração Sul-Americana, por 
meio do objetivo 0765.6 Nele, a maior parte das ações, voltadas ao desenvolvimento 
da faixa de fronteira, estava posta no PPA.

O programa, entretanto, sofria de um “pequeno grande” paradoxo, pois 
acontecia o seguinte: a maioria das ações do ministério obtinha recursos que não 
estavam associados ao 2043. Sua execução foi muito mais conduzida pelo MRE do 

5. Há, também, o Programa Calha Norte (PCN), o 0643, administrado pelas Forças Armadas, que tem como objetivo 
setorial apoiar o governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento dos municípios da região Norte do país.
6. Estimular o desenvolvimento socioeconômico e a integração das regiões inseridas na faixa de fronteira, por meio de 
políticas públicas que tenham em conta sua singularidade e seu caráter estratégico para a integração regional sul-americana, 
com vistas a reduzir a vulnerabilidade das populações fronteiriças, sobretudo no fomento a micros, pequenos e médios 
empreendimentos e na promoção do acesso a políticas sociais.
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que propriamente pelo MDR. Até hoje estamos fazendo uso do programa 2029, que 
é o clássico programa de Desenvolvimento Regional e Territorial. No PPA anterior, 
ele era o maior, abarcava uma série de ações. No entanto, costumamos falar, no 
jargão técnico em Brasília, que o 2029 é um programa guarda-chuva, porque 
“cabe tudo lá dentro”.

É possível inserir desde a construção de ponte até a construção de capela 
mortuária, como o MDR já fez na área de faixa de fronteira. Várias das ações e dos 
recursos que são postos muitas vezes vêm desse programa. Além disso, no atual PPA 
não existe, pelo menos do ponto de vista do desenvolvimento da faixa de fronteira, um 
programa específico para isso. Há um objetivo dentro do 2029, que é o objetivo 0792: 
prover a construção de infraestrutura complementar na faixa de fronteira.

Para o desenvolvimento regional, a análise que podemos fazer das políticas 
públicas – e eu estou fazendo uma análise do PPA – precisa ser conduzida com 
cuidado, porque o plano não necessariamente vai se reverter na própria atuação do 
Estado. Este às vezes age utilizando o PPA, mas o desfigura. Como estou falando 
aqui, existia um programa de integração sul-americana, mas a ação de faixa de 
fronteira vinha pelo 2029.

Muitas vezes, o Estado usa dessas nuanças no campo da legislação orçamentária. 
Mais recentemente, consultei a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017, atualmente 
em vigor, e o programa 2029, ação sobre a qual eu havia falado anteriormente – não 
há recursos previstos no atual orçamento da União. Existe uma atuação específica no 
projeto sul-fronteira, mas ele se encontra na ação 7W59, a qual está, na realidade, 
em outro objetivo, o 0840, que também é, usando o jargão, um guarda-chuva, 
uma vez que consegue inserir diversos tópicos, porque permite abarcar uma série 
de iniciativas do governo.

Apesar de ser técnico do governo federal, não posso vir aqui vender para 
vocês uma ilusão e dizer que estamos investindo pesadamente na faixa de fronteira. 
Até porque, como estamos em uma oficina com técnicos, com pesquisadores, não 
posso falar uma coisa se ela não acontece. Infelizmente, a realidade que podemos 
ver historicamente é que a faixa de fronteira foi colocada em segundo plano.

Acho que a própria análise do PPA demonstra isso. Imagino até que 
haja pesquisa nesse sentido, mas, se formos analisar a lei orçamentária a cada 
ano, acabamos vendo que, infelizmente, a faixa de fronteira, na perspectiva de 
desenvolvimento, vai sendo colocada como uma questão secundária. Isso, no 
entanto, é um paradoxo, porque dentro do ministério ela é uma área prioritária 
de desenvolvimento, o que obviamente implica alguns problemas.

A Sudeco, de maneira específica, tem uma atuação na faixa de fronteira. 
Trouxe aqui dois projetos especiais, sobre os quais nós temos governança, mas, como eu 
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tinha dito, temos uma atuação até maior – participamos de sua elaboração e, em geral, 
acompanhamos sua execução. A superintendência, entretanto, também possui recursos 
na faixa de fronteira por meio dos dois fundos que ela opera: o constitucional do 
Centro-Oeste e o de desenvolvimento do Centro-Oeste. Provavelmente, a quantidade 
maior de recursos vem pelo primeiro. A grande restrição dos fundos constitucionais, 
atualmente, é que eles não nos permitem financiar entes públicos.

Então, para obras públicas como estradas, rodovias, pavimentação, obras 
de infraestrutura urbana, grandes obras de integração, que eu acho que seriam 
importantes em algumas regiões da faixa de fronteira, não podemos utilizar o 
fundo constitucional por força de restrição quase constitucional. A Constituição 
Federal fala que esses fundos são voltados para o setor produtivo. Eles atendem a 
uma parte da política de desenvolvimento, que é justamente oferecer crédito, em 
geral, a um valor mais baixo e com maiores vantagens para agentes privados da faixa 
de fronteira do que para o restante da região Centro-Oeste. Nós não conseguimos, 
ainda, um fundo específico que nos permita financiar órgãos públicos.

O atual projeto de lei da PNDR tenta fazer isso ao criar o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Regional (FNDR). Em uma avaliação realista, entretanto, 
talvez seja difícil que esse fundo seja aprovado, porque estamos vivendo no país um 
momento de severas restrições orçamentárias. Então, criar fundos agora é algo que 
demandaria uma articulação política, e aí acho importante a presença do vereador 
Manoel Rodrigues, mas também dos técnicos da prefeitura, pois isso requer uma 
articulação política forte.

Fazer com que as dificuldades que a região enfrenta cheguem a Brasília; 
fazer com que haja uma maior articulação das bancadas, principalmente das 
de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, e de outros deputados e senadores 
comprometidos com a questão da fronteira, para que ela volte a aparecer no 
orçamento. Isso é importante. Precisamos lembrar que o ciclo orçamentário do 
Brasil tem uma grande participação do Legislativo. Justamente porque esse Poder 
permite essa sensibilidade às demandas locais, no momento da formulação das 
LOAs, muito mais do que um clamor dos técnicos. O técnico orienta a direção do 
órgão dizendo o que é necessário: “Bom, é uma ação prioritária, preciso de certa 
quantidade de recursos”. Mas quem faz politicamente a pressão são os agentes 
locais, e quem acaba definindo mesmo o orçamento é o parlamento, de certa 
forma – óbvio que em um debate com o Executivo federal.

Falando sobre os projetos especiais que nós temos para a faixa de fronteira, há 
dois específicos que eu gostaria de abordar brevemente, para completar a minha fala. 
Primeiro, a questão do apoio à produção da erva-mate. É um projeto que tem um 
valor total da ordem de R$ 3 milhões. Ele tem como objetivo retomar os cultivos 
da erva-mate como alternativa de renda de agricultura familiar. Essa erva, como 
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todo mundo sabe, é histórica na região de fronteira dos estados do sul, em Mato 
Grosso do Sul. Participa em todo o processo de formação e ocupação do território. 
Entretanto, vive-se um paradoxo na região, porque hoje grande parte do mate 
consumido no Brasil vem da região Sul, e não da região de fronteira, onde, inclusive, 
as condições climáticas e edáficas são mais favoráveis aos herbais – muito por conta 
de reduzidos investimentos. Essa é a situação que encontramos principalmente no 
município de referência, que está sendo Ponta Porã.

O que temos atualmente, infelizmente, são os herbais um pouco fora do 
circuito produtivo. E a ideia desse projeto é justamente trazer mais claramente esse 
produto para dentro dessa cadeia produtiva. O público-alvo são 15 mil famílias 
espalhadas em oito municípios dessa região de fronteira mais ao sul de Mato Grosso 
do Sul: Antônio João, Aral Moreira, Amambai, Dourados, Iguatemi, Laguna Carapã, 
Ponta Porã e Itaporã. Ele é executado em parceria com outros órgãos federais, como 
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), mas também com representantes de órgãos do estado 
de Mato Grosso do Sul, além de prefeituras e representantes do setor produtivo.

A situação atual envolve o ajuste da agenda de trabalho, mas a Sudeco já 
conseguiu liberar recursos para o projeto. Quer dizer, uma boa parte dos recursos 
desse projeto é da superintendência, que se refere a uma contrapartida, se não me 
engano, da prefeitura. Mas esse recurso já está aqui e a iniciativa está em andamento. 
As mudas já estão sendo tratadas... Enfim, o projeto está em execução e estamos 
aguardando que dê mais resultados, também para divulgá-lo melhor.

O outro projeto que a Sudeco tem, e esse ainda está, de certa forma, em fase 
embrionária, é o do Parque Tecnológico Internacional (PTIn) de Ponta Porã. O PTIn 
é baseado na experiência de Foz do Iguaçu, que, a partir da Itaipu Binacional, 
utilizando a fronteira como fator de desenvolvimento, conseguiu implementar 
ali um parque tecnológico. A ideia da superintendência, junto principalmente 
com o governo do estado e o setor produtivo local, é tentar viabilizar a criação de 
um mesmo parque tecnológico nessa região. Por isso, nós estamos apostando no 
estudo de viabilidade técnica e econômica da implantação desse parque na região 
da fronteira Brasil-Paraguai, em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

O PTIn pretende, principalmente, fazer a ocupação inteligente da faixa de 
fronteira por meio da integração de agentes públicos e da comunidade. Ele utiliza, 
essencialmente, a fronteira como fator de desenvolvimento voltado para a questão 
tecnológica. O valor total é baixo porque estamos, basicamente, como eu disse, 
ainda na fase de planejamento. Do ponto de vista jurídico, o parque está instituído. 
Além disso, dos recursos que temos utilizado, que são de R$ 315 mil, a maior parte 
é da Sudeco, maior financiadora desse projeto.
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Esse projeto visa entender as maneiras de se viabilizar a implantação de um 
parque tecnológico. Como seria viável? Quais seriam os setores que teriam interesse 
em investir nesse parque, em estar contemplados ali e produzir conosco tecnologia? 
Ademais, é um projeto conduzido pela prefeitura. Atualmente, a elaboração desse 
estudo de viabilidade está sendo feita em conjunto com a Universidade Estadual 
de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Então, essas são as informações que eu tinha para trazer. Fica aí o meu contato, 
agradeço a oportunidade de poder falar. Esta pesquisa visa jogar mais luz sobre a 
questão da fronteira, como o Bolívar havia falado. É fundamental a presença do 
governo federal aqui, porque Brasília não está longe só fisicamente – muitas vezes, 
os técnicos do governo federal se servem de uma certa tecnocracia e chegam ao 
território propondo inúmeras soluções.

Penso que uma das grandes virtudes desse projeto é chegar aqui com grandes 
questões. Um projeto de pesquisa que chega com soluções já está fadado ao 
insucesso. A pesquisa visa justamente elucidar questões que ainda são desconhecidas. 
Além disso, de certa maneira, apesar da atuação do Estado brasileiro na fronteira, 
essa atuação não é uniforme. Há diversas visões, como o fator dos ministérios, 
em que há várias perspectivas, e nós ainda não temos, talvez, grande certeza do 
resultado disso, de como esse contexto está criando facilidades ou dificuldades para 
as populações de fronteira.

Então, acho fundamental um espaço como este, justamente para que nós, 
muito mais do que ouvir a população local, consigamos, com esse projeto, lá na 
frente, mudar a maneira de atuação do governo – e para que consigamos, no futuro, 
espero que breve, superar essa fase muito difícil do país, tanto econômica quanto 
politicamente. Espero que a fronteira e o tema do desenvolvimento regional voltem 
a figurar como políticas prioritárias, como agenda prioritária do governo. É algo 
fundamental, que defendemos bastante no ministério, e contamos com parcerias 
tanto dentro do governo quanto do agente local, com o objetivo de conseguir 
colocar a fronteira em evidência. A fronteira brasileira é muito grande, muito 
pouco conhecida pela sua população, mas com a ajuda do ministério pode ser 
mais bem compreendida. É isso que nós defendemos ser um fator fundamental 
de desenvolvimento regional. Obrigado!

Bolívar Pêgo (moderador)

Obrigado, Sérgio, pela ótima palestra. Convido, então, para as suas falas, o General 
de Brigada João Denison Maia Correia e o Capitão de Mar e Guerra Luciano 
Müller Vidal, por gentileza.


