
CAPÍTULO 5

A FAIXA DE FRONTEIRA: INFRAESTRUTURA E PROJETOS 
INTEGRADOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Daniel Massen Frainer1

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea.

Bom dia a todos! Quero agradecer ao Ipea e ao Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) pelo convite. Acho que a minha apresentação vai ser um pouco 
diferente da dos demais em função das questões que nós estamos levantando, em 
termos das políticas. A ideia, então, seria uma visão mais geral.

Quando se fala em governo do estado, pressupõe-se que tem de haver um 
perfeito alinhamento no âmbito das políticas nacionais. O que vou tratar aqui, 
portanto, é sobre alguns desses projetos integrados de desenvolvimento, um pouco 
pautados por essa questão da sustentabilidade, embora não haja um programa 
específico para isso no estado, nem houvesse no passado. Temos alguns delineamentos 
que levam em consideração esse aspecto da sustentabilidade. Dividi esta apresentação 
em três partes: i) um apanhado mais histórico, principalmente contando a 

1. Coordenador de economia e estatística da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção 
e Agricultura Familiar (SEMAGRO) de Mato Grosso do Sul. 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_daniel_frainer.pdf>.
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experiência do planejamento que nós tivemos nos últimos anos, que propiciou esse 
desenvolvimento e alinhamento com as políticas nacionais; ii) a questão do Plano 
de Desenvolvimento Regional (PDR) 2030; e iii) alguns projetos estruturantes 
que estão em atuação, e quais resultados estão gerando para a sociedade em geral.

Nós, na SEMAGRO,2 trabalhamos mais com a questão do desenvolvimento, 
como eu havia falado anteriormente. Embora não seja da secretaria, exerço uma 
função nela. Sou professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
(UEMS), da área de economia. Alguma coisa sempre vai acabar puxando o enfoque 
da formação. Já trabalhei no Ipea como consultor. Lá se vão quatro anos de parceria, 
e também essa é uma boa forma de trabalhar.

Historicamente, o que se verifica é que existem muitos marcos regulatórios. 
Para entender o caso específico do Mato Grosso do Sul é preciso analisar esse contexto 
de 1977 para cá. É quando se vê a experiência do planejamento, o que tem de mais 
recente, e vai até determinado período. Depois houve algumas reestruturações no 
estado, e o planejamento acabou ficando mais restrito à questão da gestão.

Especificamente, não há mais uma Secretaria de Planejamento, extinta nesse 
governo. Suas ações passaram a ser exercidas pela agora Secretaria de Governo 
(SEGOV). (Isto aqui é só um breve insight.). Quando o PDR foi lançado, houve 
discussões no Ipea – em 2012 ou 2013 –, com uma reformulação desse plano por 
meio justamente dessas oficinas.

Na época, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
realizava essas oficinas, bem como alguns projetos estruturantes. Isso nos auxiliou 
com uma série de ferramentas que temos hoje no estado. E a ideia é justamente 
o governo atuar onde não está tudo bem, onde nada está se realizando ou onde 
há certo aumento das desigualdades. Creio que é o papel de todo articulador, sua 
figura se fazer presente. E a faixa de fronteira é um desses lugares. Percebe-se que a 
maior parte das políticas é muito mais voltada para o interior do Brasil, ficando 
a própria fronteira um pouco descolada – como o professor Tito de Oliveira citou, 
essa questão do outro lado que “não apareceu nos mapas”. Só quando se consegue 
pegar o mapa da América Latina é que se vê que aquele município existe. Não tem 
jeito. É como se fosse assim: da barreira para cá não se fala mais nada ou a gente 
não olha para o lado de lá na hora da interação política.

Sérgio de Souza falou sobre essa questão da erva-mate, e o nosso colega Rubens 
Daige, da secretaria, mais presente na época, sempre esteve a favor; sempre tem 
alguém que é crítico sobre essa questão. Nossa ideia, na verdade, nessa reformulação 
do programa do governo do estado, era ir atrás das demandas e, a partir daí, ir para 
as cidades-satélites, e não criar programas para as pessoas adaptarem as demandas. 

2. Disponível em: <www.semagro.ms.gov.br>.
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“Tem verba para isso, e é isso que vocês precisam desenvolver.” Aí sempre usamos 
esse histórico.

A ideia é usar isso como uma lição do passado – aquilo que deu certo e o que 
não deu certo – para não repetir essas experiências não de fracasso, mas, digamos, 
de pouco sucesso. E, principalmente, a inserção nessa questão da responsabilidade 
social e irresponsabilidade governamental que atualmente não tem mais como ficar 
fora da definição de qualquer estratégia nesse sentido.

Trouxe um pouco essa discussão sobre o governo do estado ter esse papel 
regulador, coordenador e articulador, porque o governo não vai fazer tudo. Depende 
da iniciativa privada, de outros entes públicos para conseguir viabilizar essas ações 
em prol, principalmente, do estado e do desenvolvimento. Como se sabe, embora 
a situação tenha evoluído, indicadores não faltam para demonstrar a realidade com 
relação ao desenvolvimento, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 
e outros, que apontam para essa questão de suprarracionalidade.

Só havia um problema: há algumas regiões desenvolvidas e outras que 
não são desenvolvidas. Então, nesse histórico todo de ter planos federais e tudo 
mais, no governo anterior – e nós podemos avaliar agora – existia o Índice de 
Desenvolvimento Social de Mato Grosso do Sul (IDS/MS). Contudo, no segundo 
mandato, a direção tomada foi que “agora só há duas secretarias, a de Fazenda 
e a de Obras”, esta última responsável pela construção de estradas. Essas duas 
secretarias utilizavam os recursos para realizar diversas obras. Os projetos eram 
muito desarticulados, principalmente os de infraestrutura econômica, pois não 
eram prioritários. Avaliava-se, por exemplo, a questão do transporte: onde havia a 
maior demanda? (E aí eu vou reforçar que era na infraestrutura, também envolvendo 
outras questões ligadas à Fazenda, ao asfalto e tudo mais, dessa mesma época.). 
Quando se delineiam certos programas, considera-se algum “respaldo” que se tem 
da política nacional, mas sempre com um viés voltado para a economia estadual, 
que leva ao direcionamento de determinados programas.

A ideia era esta: quais são os marcos centrais que nós temos? Aqui, a instituição 
do estado e os decretos. Temos um decreto de integração, outro de sustentabilidade, 
outro falando sobre a criação do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso 
do Sul (Imasul), o qual, embora seja um decreto um pouco recente, tem um 
papel importante, principalmente na questão da sustentabilidade, com regras a 
serem estabelecidas. Porém, atualmente, temos um novo programa de incentivos 
fiscais, que busca a inclusão de novos setores, e novas carteiras de projetos a serem 
desenvolvidas no estado.

Temos que passar, também, por essa avaliação. Depois vou mostrar um pouco 
do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), nosso mais importante marco com 
relação a essa questão da sustentabilidade, embora não tenha sido aplicado na 
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sua segunda aproximação. Concluído em 2014, até hoje não houve a publicação 
da segunda aproximação, mais focada na região, e não tanto no estado globalmente. 
O planejamento se faz em nove regiões, embora saibamos que as regiões do estado 
são onze (fi gura 1).

FIGURA 1
Mato Grosso do Sul: regiões de planejamento (2009)
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Região do Pantanal
Região leste
Região norte
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Região sul-fronteira

Cidade-polo da região

Número de 
municípios

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente, Planejamento, Ciência e Tecnologia (SEMAC); Superintendência de Obras do Plano de 
Desenvolvimento da Paraíba (SUPLAN); Coordenadoria de Pesquisa, Planos, Projetos e Monitoramento (CPPPM).
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).

Houve um planejamento a partir do qual se fez o estudo de uma nova regionalização, 
levando em consideração questões ligadas às diferenças de cada região a fi m de traçar 
estratégias para o desenvolvimento mais adequadas às realidades locais, e não tanto 
por uma questão de divisão do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE). 
O foco da região mais fronteiriça se concentrou em três localidades, praticamente os 
três grupos na fronteira: borda Bolívia, borda Paraguai e borda Central.

Essa região ficou um pouco diferente por conta das indefinições sobre 
qual seria a cidade-polo. Não há esse intermediário aqui, porque o polo Corumbá 
seria da borda da Bolívia, e continua sendo estabelecido. Há algumas estratégias 
específi cas para a região, principalmente por conta da ligação com a Bolívia – e 
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uma estratégia diretamente voltada para a área de turismo. Como essas nove regiões 
foram pensadas nesse sentido, foi feito um diagnóstico para avaliar a situação em 
relação a vários aspectos ligados à infraestrutura, à sustentabilidade e à questão 
econômica, a fi m de traçar, então, políticas direcionadas para atender justamente a 
esses estrangulamentos, o que considero o mais importante em termos de política 
(fi gura 2). Não dá para ser uma visão geral – é preciso tratar como uma coisa mais 
específi ca, para que se tenha uma efetividade maior das decisões tomadas e saber 
quais são as reais demandas dessas regiões.

FIGURA 2
Mato Grosso do Sul: mesorregiões diferenciadas vulneráveis (MDVs) (2009)
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Fonte: SEMAC; SUPLAN; CPPPM.
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).

É de conhecimento de todos que a região que se coloca extremamente precária 
apresenta os piores indicadores tanto sociais como econômicos; contudo, ao menos 
em termos ambientais, tem os melhores indicadores – um fato positivo. Se o 
indicador ambiental também fosse ruim, talvez não houvesse muito o que fazer. 
E a região carece de políticas específi cas, principalmente para o fomento de novas 
atividades. Só que o problema real mesmo é: “tem-se um problema aqui, não tem 
essa interligação”. Toda vez que há um mapa, a gente não olha para o outro lado. 
É sempre este o problema: estamos sempre olhando, na verdade, para colocar uma 
ferrovia que ligue aqui a Bauru, e não se pensa o lado de lá.
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Agora, parece que retomaram a questão da hidrovia Paraguai-Paraná. A última 
discussão a respeito foi semana passada – falou-se da ligação, também, por meio de 
ferrovia. No ZEE temos uma noção maior dessas características (mapa 1). Embora 
possa parecer, o estado não é homogêneo, em termos de solo, de hidrografia e outras 
questões relacionadas. Existem algumas fragilidades que se verificam em relação 
a essas regiões, principalmente em áreas como a do Pantanal, que apresenta certa 
instabilidade por conta de atividades desenvolvidas atualmente. Sabemos que existe 
uma grande concentração de atividades. Ou seja, praticamente há dependência 
da região de um ou dois setores, e os demais setores acabam sendo desenvolvidos 
por conta deles, por conta de estratégias locais.

MAPA 1
Mato Grosso do Sul: localização das MDVs no mapa do ZEE (2009)
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Dois Irmãos do Buriti
Terrenos
Bandeirantes
Rio Negro
Rochedo

Caracol
Guia Lopes da Laguna
Ladário
Nioaque
Bodoquena
Porto Murtinho

Regiões de 
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Fonte: SEMAC; SUPLAN; CPPPM.
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).

Um dos problemas levantados pelo prefeito Ruiter de Oliveira é a questão 
do gás natural. A Petrobras prioriza o aumento da produção interna, reduzindo a 
importação da Bolívia. Assim, houve uma grande queda na arrecadação de Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do estado, proveniente dessas 
estratégias adotadas pela Petrobras. Ainda não se sabe o direcionamento que isso 
vai tomar a longo prazo.
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No ZEE foram traçadas quais seriam, então, as áreas mais frágeis, embora se 
relacionem mais às questões econômicas. No momento em que se vai implantar 
esse potencial que tem na região em termos econômicos, também é preciso traçar 
um paralelo em relação à questão ecológica, para que não seja afetada diretamente. 
No mapa 2, as áreas em laranja têm alta potencialidade econômica, só que também 
há uma questão relacionada a um problema natural, ou seja, da conservação. 
Tudo isso é levado em consideração.

MAPA 2
Mato Grosso do Sul: carta de vulnerabilidade natural (2009)
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Instável

Fonte: SEMAGRO/Mato Grosso do Sul.
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).

E para onde deveria ser esse direcionamento do professor Tito de Oliveira nessa 
questão dos arcos de desenvolvimento? A partir de onde deve se expandir? Para onde 
essa integração tem de aumentar? Nós temos regiões praticamente desintegradas. 
Além das grandes distâncias a se percorrer, ainda não há a integração de todas as 
atividades do centro. Há uma integração mais voltada para a Bolívia e o Paraguai, 
e, para a fronteira, no caso com exportação, para ter mais status no país. É uma 
característica do Mato Grosso do Sul. Por ter um mercado interno dinâmico, 
praticamente tudo o que o estado produz é voltado para fora. Por exemplo, tivemos 
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um caso recente envolvendo a Polícia Federal (PF), de pequeno impacto, mas com 
muito alarde na mídia, a Operação Carne Fraca,3 um impacto que, na verdade, 
acabou sendo positivo. No fim das contas, houve um aumento na exportação 
quando surgiu o problema da “carne fraca” – de má qualidade – aqui no estado.

Outras questões foram levantadas. Eu mesmo, professor da UEMS de Ponta 
Porã, tive de admitir que quando essas transações são geradas ocorre a “cartelização” 
de alguns setores – é o domínio de alguns setores por alguns grupos, o que faz com 
que a região acabe não se desenvolvendo. Ou seja, a estabilidade é confortável. 
“Do jeito que está é melhor continuar” – isso para quem, no caso, determina as 
ações na região. É preciso estudar justamente políticas integradas que sempre levem 
em conta para onde essa fronteira tem que ir.

Quais são, então, as ações que efetivamente podem ter resultados? Principalmente, 
é claro, as relacionadas à questão da geração de emprego e renda, uma demanda atual. 
Anteriormente, as políticas eram analisadas, e havia a questão do câmbio: com um 
câmbio favorável,4 desenvolve-se este lado da fronteira; quando está desfavorável,5 
desenvolve-se o outro lado. Sempre alguma região fica deprimida. Ou seja, está sempre 
exportando desemprego. De um lado ou de outro. E não se resolve a questão da região.

Aqui, na verdade, algumas estratégias foram traçadas. O ZEE é um documento 
público. Como tem força de lei, há a possibilidade de conseguir, por meio do 
apoio federal, dos municípios e dos grupos em discussão, ser elaborado com mais 
ações efetivas que não levem em conta apenas, digamos, determinadas vocações 
locais. O ideal é que busquem também uma diversificação maior dessas economias, 
principalmente em bases sustentáveis e tecnológicas, como na questão do Parque 
Tecnológico Internacional de Ponta Porã (PTIn), caso mencionado por Sérgio de 
Souza, de tempos atrás. Queremos ver se isso vai ser efetivado lá na frente.

Esse é um novo rumo do estado. Um novo direcionamento. Abre-se uma 
janela de oportunidades que podem surgir a partir disso. É a governabilidade local. 
Isso aqui é o recorte da bacia. Praticamente um recorte do estado. Nós temos 
uma grande área de conservação, que já está consolidada, ou seja, com todas as 
atividades sendo realizadas, principalmente o arco Central, meio que na fronteira. 
Metade do estado está na área ocupada, onde temos as atividades econômicas e a 
concentração de população, e a outra parte, na área de conservação, direcionada 
um pouco para a área de turismo.

Há dois anos buscamos uma parceria com a Superintendência do Desenvolvimento 
do Centro-Oeste (Sudeco) para criar um “Observatório do Turismo”, a fim de traçar 

3. Operação deflagrada pela PF visando combater crimes de corrupção e contra a saúde pública cometidos por pessoas 
de instituições e empresas ligadas à produção de carne bovina. 
4. Moeda do país desvalorizada em relação à do vizinho (favorável à exportação e desfavorável à importação).
5. Moeda do país valorizada em relação à do vizinho (favorável à importação e desfavorável à exportação).
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uma nova política de turismo no estado, pensada de uma forma mais enxuta, ou seja, 
para tratar mais daquelas regiões que atualmente já são turísticas, não desenvolver todo 
o estado como se fosse um turismo só. Esse diferencial deve ser levado em consideração. 
Ao menos o que delineamos na proposta está voltado principalmente para a faixa de 
fronteira. Também há mais áreas produtivas, citadas anteriormente, e o que a gente 
chama de “grandes áreas de vulnerabilidade geoambiental”, que envolvem todo o 
circuito Pantanal e outros países ligados a essa política, voltada a uma área crítica. 
Atualmente, há questões relacionadas à degradação, principalmente na pecuária.

Temos acompanhado tudo isso, e vemos esse direcionamento sendo voltado 
para a expansão do setor por meio do abate fora do estado. Estamos acompanhando, 
e vemos que há uma tendência, muito mais do que um ciclo que se encerra.

As unidades de conservação, em verde, são bem defi nidas (mapa 3). Recebem 
incentivo por parte do governo, o ICMS ecológico, destinado a empreendimentos, 
como se fosse um bônus do ICMS. Os municípios recebem, justamente, por terem 
ações voltadas para a sustentabilidade.

MAPA 3
Mato Grosso do Sul: unidades de conservação

Legenda

Unidades de conservação

Convenções municipais
Sedes municipais
Limite de bacias
Hidrografia

Fronteiras e divisas
Limite de zonas

Fonte: Mato Grosso do Sul.
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).

Um pouco disso está nessa segunda aproximação do ZEE (mapa 4). Esse documento 
não é público ainda – embora houvesse várias consultorias contratadas e recursos 
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utilizados, até o momento os documentos não foram publicados, visando apresentar 
os resultados levantados. E principalmente para que o poder público possa se apropriar 
disso e direcionar políticas para essas áreas específi cas.

MAPA 4
Mato Grosso do Sul: áreas prioritárias de conservação

Convenções municipais
Sedes municipais
Limite de bacias
HidrografiaAlta

Insuficientemente 
conhecida

Áreas reconhecidas pela Portaria no 9/2017 do Plano Nacional de Áreas 
Protegidas (PNAP) instituída pelo Decreto no  5.758/2006

Legenda

Muito alta Extremamente alta

Fronteiras e divisas
Limite de zonas

Fonte: Mato Grosso do Sul.
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).

Algumas áreas prioritárias de conservação são as mais escuras (mapa 4), ou seja, há 
a possibilidade de que somente cadeias produtivas de bases mais sustentáveis possam ser 
desenvolvidas. Quanto à integração, se dá diferentemente do arco Sul. Eu conheço bem 
essa parte do desenvolvimento, bem ramifi cado; temos uma estrutura extremamente 
concentrada. Há corredores, mas são muito específi cos (mapa 5).

Há praticamente os recortes norte, sul, leste e oeste, e algo relacionado principalmente 
à integração, por conta do Porto Murtinho. A movimentação, contudo, ainda é muito 
pequena, por haver uma concentração de municípios com dimensões muito grandes – 
estamos falando de 79 municípios. Mais para o sul falamos em mais de quinhentos 
municípios. Há um grande diferencial do estado com relação a essa questão estrutural.

No mapa 6 podemos ver a classifi cação das zonas – na verdade mais um recorte 
das bacias do que propriamente das áreas defi nidas como meso e microrregiões 
do IBGE. Essa, inclusive, foi uma difi culdade do levantamento a fi m de fornecer 
mais detalhes e desenvolver alguns aspectos de governabilidade, justamente porque 
pegamos a sede do município e a priorizamos – a gente pega um ponto e vê onde 
está a sede, não necessariamente a área geográfi ca do município.
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MAPA 5
Mato Grosso do Sul: polos geográficos de ligação

Legenda
Polo macroeconômico
Cidade regional
Polo geográfico de ligação

Ligações
Cidade geral

Convenções municipais
Sedes municipais
Limite de bacias
Hidrografia

Fronteiras e divisas
Limite de zonas

T

Fonte: Mato Grosso do Sul.
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).

MAPA 6
Mato Grosso do Sul: classificação ecológico-econômica das zonas

Convenções municipais
Sedes municipais
Limite de bacias

Legenda
Conservação
Consolidação
Expansão
Recuperação Hidrografia

Fronteiras e divisas
Limite de zonas

Fonte: Mato Grosso do Sul.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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Atualmente, passamos por um grande problema: temos vários programas 
a desenvolver, e no eixo econômico ambiental é que aparece a questão da 
sustentabilidade. Não há, por exemplo, um programa próprio para isso, a fim de 
fomentar o desenvolvimento em cadeias de bases sustentáveis, para que seja uma 
estratégia. O Programa Especial Integrado de Fronteira (Profron) está inserido nessa 
temática, dentro desse eixo ambiental, embora haja toda uma estratégia voltada 
para o desenvolvimento do outro lado, e de redução de desigualdades.

Para finalizar, nem todos os resultados foram levantados a partir dessa segunda 
aproximação do ZEE. A sugestão fica principalmente para que os governos utilizem 
tais resultados como uma ferramenta prática para a elaboração de suas políticas, 
levando em conta que todos os levantamentos mostram um pouco da realidade 
atual que pretendemos alcançar. Embora evidencie o cenário atual, também é 
útil para cenários prospectivos e políticas públicas. Muito obrigado pela atenção.

Bolívar Pêgo (moderador)

Obrigado, Daniel. Vamos recompor a mesa, por favor. Bem, confesso a vocês que 
estou muito satisfeito. Completamos o primeiro quarto dos dois dias de trabalho 
com muita qualidade. Acho que acertamos. Todos os nossos convidados fizeram 
excelentes apresentações, com muito conteúdo e muitas informações atuais e 
relevantes, trazendo pontos que nos ajudam a abrir um grande leque de reflexões. 
Trabalhamos e já começamos a colher os frutos dessa nossa vinda a Corumbá. 
Então, agradeço a todos que contribuíram com o nosso trabalho. A palavra está 
aberta para quem quiser fazer perguntas e sugestões aos nossos palestrantes.

DEBATES

General João Denison (Comandante da 18a Brigada de Infantaria de Fronteira)

Bom, vinte minutos não é muito tempo para dimensionar o esforço do Ministério da 
Defesa (MD) em um contexto muito amplo de atuação, no cumprimento de nossa 
missão constitucional. Tentei trazer algumas questões sensíveis. São ingredientes de 
muitos temas com os quais temos de lidar. Falamos aqui da questão indígena – não 
que eu esteja preocupado com as reivindicações; são muito justas e legítimas, em 
muitas situações. Obviamente, isso traz, às vezes, um desequilíbrio ao ambiente 
social em que temos de nos preocupar, porque está na nossa alçada. Resolvemos 
perante o Ministério Público Federal (MPF) – inclusive porque o Contra-Almirante 
Luiz Octávio Barros Coutinho me instou, e ao meu pessoal – uma crise que tivemos 
com os índios guatós, da região perto do rio São Lourenço, já na divisa com o 
Mato Grosso. Nós temos um pelotão de fronteira lá, e uma relação muito próxima 
com a comunidade local. A crise ocorreu por causa de uma questão envolvendo o 
turismo na região e os índios.
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O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) também estava envolvido. E aí o interlocutor bem-aceito por parte da 
reivindicação indígena foi o Exército. O Ministério Público acionou a Marinha, 
ciente de que lá havia uma tropa do Exército. E nós atuamos. Por isso eu trouxe 
uma questão sensível, a indígena. Nossa capilaridade nos permite vivenciar bem 
de perto alguns desses problemas. Então, às vezes, temos o potencial de sanar tais 
questões. Isso não tem necessariamente a ver com a ação de soberania.

O professor Tito de Oliveira afirmou que fronteira é limite. Mas fiquei com 
um pouco de dúvida a respeito. Vou colocar aqui alguns ingredientes para a gente 
pensar, comentários. Depois peço a sua réplica, professor.

Comando uma brigada de infantaria de fronteira. Não gostaria de mudar para 
uma brigada de infantaria de “limites”. Na verdade, tenho uma preocupação muito 
grande em relação à questão da fronteira. Acredito que o professor esteve ontem lá 
no posto Esdras6 e viu o Exército e a Marinha atuando em uma atividade intensa. 
Houve algum desdobramento para a Receita Federal do Brasil (RFB), por conta 
de uma grande apreensão, e foi essa a notícia que o Contra-Almirante me trouxe.

Qual é a minha preocupação em apoiar a RFB? Estão passando armamento 
pela fronteira. Neste ano (2017), apreendemos oito fuzis de guerra, fuzis de assalto. 
Esse armamento está passando, mas sendo apreendido pela RFB, e de forma não 
programada. A habilidade e a experiência fazem com que um funcionário tenha 
a necessária percepção para identificar algo diferente em um veículo – e aí ele 
identificou fuzis calibre 7.62. Para onde serão levados? Isso afeta diretamente a 
nossa sensação de segurança, principalmente no Rio de Janeiro. A ligação que 
eu faço é a seguinte: o Exército e a Marinha foram instados, nos últimos anos, e 
todos sabem disso, a ocupar o Complexo do Alemão, o Morro da Providência, 
o Complexo da Maré. Mas o que alimenta a atividade ilícita nessas localidades? 
A cocaína da Bolívia e a maconha do Paraguai. O produtor está aqui. Isso tem a 
ver com a minha missão, com o cumprimento da nossa missão constitucional aqui?

No momento em que somos instados a fazer ocupações em comunidades 
brasileiras, lá no interior do país, temos que afastar um pouco o nosso leque de 
observação e dimensionar o problema como um todo. Estou preocupado, porque 
sou Exército, e gente minha, ocupando morro no Rio de Janeiro, está lá me 
dizendo: “Fecha a fronteira aí”. E eu não posso fechar a fronteira. Minha missão 
aqui é outra. Eles estão me dizendo, nas reuniões: “Fecha a fronteira aí, porque 
está chegando fuzil aqui”. Mas por onde? Está chegando a droga que alimenta 
um sistema extremamente deletério para a nossa sociedade. Então, em que pese o 

6. Posto aduaneiro Esdras, localizado na BR-262 (fronteira com a Bolívia), próximo a Corumbá (Mato Grosso do Sul). 
É utilizado, também, como Posto de Controle de Imigração (PCI) da PF.
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professor Tito de Oliveira falar de um conceito de fronteira ser algo mais militar, 
vou dizer o seguinte: militares são funcionários do Estado brasileiro.

Tito de Oliveira

É a faixa.

General João Denison

Isso. É a faixa de fronteira, não é? Realmente, sou um funcionário do Estado e 
trabalho, e fiz questão de apresentar segundo marcos legais. Estamos cumprindo 
a nossa missão constitucional. Sempre nos deparamos com problemas de natureza 
diversa. Nem vou falar do problema da redução orçamentária, porque com isso 
todo mundo está sofrendo. Mas vou falar do dia a dia, que é o que essa convivência 
na fronteira nos traz.

Temos uma boa relação com os bolivianos aqui em Corumbá. Eles desenvolvem 
muitas atividades econômicas. Interessante que a crise econômica que estamos 
vivendo no país está fazendo com que o comércio local de Corumbá seja beneficiado 
com o afluxo de bolivianos. O que estão perdendo com a queda do poder aquisitivo 
do brasileiro, eles estão ganhando com o boliviano. Isso é uma relação saudável. 
Podemos interpretar assim, mas temos conhecimento, e eu vou transmitir uma 
informação: estamos em operação este mês, a Operação Ágata.7 Exclusivamente esta 
semana. Começamos o mês de junho de 2017 em operações militares. O pessoal 
de Corumbá deve ter observado muitas aeronaves militares passando aqui, muitos 
helicópteros. Estávamos em operação de levantamento estratégico de área, algo 
do nosso contexto de adequação, nos preparando para cumprir nossa missão. Vou 
relatar aqui alguns dos frutos desse reconhecimento.

É o problema da “fronteira”. Temos uma percepção do ponto de vista do 
que nós trabalhamos. O professor Tito de Oliveira tem uma percepção do ponto 
de vista em que atua. Do meu ponto de vista: coloquei tropa no terreno em toda 
a região de Porto Murtinho, cerca de 60 mil quilômetros quadrados. Fizemos 
reconhecimentos detalhados, visitamos aldeia – é área de responsabilidade nossa. 
Precisamos conhecer, palmilhar o terreno. Na região de Porto Murtinho, no interior 
do Mato Grosso do Sul, fomos muito mal recebidos em três fazendas em que os 
administradores, os responsáveis, falavam espanhol. Havia um medo muito grande 
da nossa abordagem onde havia brasileiros, isto é, Exército. Chegamos, partilhamos, 
conversamos, registramos a nossa presença por meio de uma foto. Estávamos ali 

7. Trata-se de uma “operação conjunta das Forças Armadas brasileiras em coordenação com outros órgãos federais e 
estaduais na faixa de fronteira da Amazônia para combater delitos transfronteiriços e ambientais”. Brasil. Ministério 
da Defesa. Operação Ágata. Brasília: MD, 2017. Disponível em: <https://www.defesa.gov.br/exercicios-e-operacoes/
operacoes-conjuntas-1/operacao-agata>. Acesso em: 27 jun. 2018.
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cumprindo a nossa missão. Mas nessas três fazendas fomos mal recebidos. Como 
vamos interpretar essa atitude? Trata-se de alguma atividade preocupante?

Fora isso, fizemos um levantamento, por meio de radar, de cerca de cem 
aviões de pequeno porte: às vezes, à noite, em deslocamento, ouvíamos apenas 
o barulho das aeronaves, sem luz alguma, entrando em território. Azimute8 360º 
vindo da região de Puerto Valle-Mi, no Paraguai. Por que aviões de pequeno porte 
estavam viajando a uma baixa altitude e com as luzes apagadas? Eis o nosso receio. 
São questões, professor Tito, que me trazem preocupação na faixa de fronteira. 
Porque tem algo acontecendo que nós precisamos interpretar.

Quando vamos atuar com as outras agências, nos deparamos com problemas 
de infraestrutura (também temos problemas de infraestrutura). Todos os números da 
metodologia mencionados aqui são para a gente raciocinar. O Departamento de 
Operações de Fronteira (DOF) tem quantos militares aqui em Corumbá? Dois. Os dois 
presentes. Enfim, estamos clamando por melhorias nas condições de trabalho, mas 
não para apreender o ilícito, e sim para melhorar a situação do estado, dentro da 
área de competência de cada um. Apesar de o professor Tito falar em fronteira como 
limite, sob o ponto de vista de cada organização, cada agência presente, estadual ou 
federal, e as Forças Armadas, nós vamos ter uma abordagem desse problema, que é 
crítico. Não queremos fechar a fronteira. Não é preciso fechá-la, nem colocar um 
muro na fronteira – mas, em profundidade, se a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
na BR-262, tivesse instalações e pessoal… O grande problema da PRF é de efetivo. 
Se a gente consegue lá atrás fazer a fiscalização adequada em todos os pontos de 
acesso ao nosso interior, estaríamos resolvendo grande parte do problema. Mas isso 
não acontece. Então, professor Tito, as nossas perguntas são:

1) Existe uma preocupação ou um estudo que relacione os problemas de 
o Exército estar ocupando uma comunidade do Rio de Janeiro, de as 
Forças Armadas estarem atuando no Rio de Janeiro, com o problema 
da fronteira oeste?

2) Qual é a solução final disso?

3) Como vamos tratar essa questão?

Gostaria também de dizer o seguinte, algo que já está na mídia. Episódio do 
rio Traíra, 1991. Tínhamos um destacamento lá, instalado onde não havia algo 
do outro lado, mas havia a penetrante. Esse destacamento foi atacado por uma 
companhia das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). Três soldados 
nossos morreram. O então presidente da Colômbia, em comunicação, na época, 
com o presidente brasileiro, autorizou uma ação do nosso Exército em território 

8. Medida de direção horizontal, definida em graus (varia de 0° a 360°) e feita em quadrantes, no sentido horário.
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colombiano (que ficou conhecida como “Operação Traíra”). Empregamos nossas 
Forças Especiais, e a Marinha e a Força Aérea também apoiaram. Resultado: 
conseguimos, do outro lado, aprisionar cem guerrilheiros, entregues ao Exército 
colombiano, e houve também baixas nas FARC. Tivemos liberdade para atuar. 
Fomos honrar a nossa pátria; três soldados brasileiros morreram, no serviço militar 
obrigatório. Agimos com competência e capacidade de esboçar uma reação. E ali 
era limite, não fronteira, mas aconteceu. As FARC queriam aumentar seu espaço 
de atuação, em represália à atuação do nosso elemento dentro do nosso território 
em relação a ilícitos vindos daquele lado, sua atividade econômica.

Algo parecido aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O Brasil não foi a essa 
guerra simplesmente para combater. Mil e quinhentas pessoas já haviam perecido 
aqui nas costas brasileiras em afundamentos de navios. Perdemos 541 soldados em 
combate na Itália em defesa da pátria, em nome dos que morreram. Tem gente que 
acha que fomos lá para ganhar a guerra, combater isso ou aquilo. Mas nós fomos lá 
em um esforço aliado para lavar a nossa honra, pelos brasileiros que morreram aqui.

Por isso, o brasileiro tem que ter essa noção de defesa, de posicionamento, de 
força expedicionária. Como lavamos a honra no rio Traíra; como reconquistamos 
Corumbá 150 anos atrás. E o nosso povo sofreu. (A RFB, aliás, tinha um agente 
aqui naquela época da invasão do Paraguai que foi prisioneiro em solo paraguaio 
e morreu em Assunção como escravo. Era um agente do governo imperial.). 
Será que estamos olhando para a nossa história? Por que estamos atuando dessa 
forma atualmente? Porque a nossa história nos trouxe a esse comportamento ou a 
essa metodologia e a essa organização. Atualmente, vivenciamos o problema que 
nós devemos estar aptos e prontos para resolver, em todos os níveis, em todas as 
agências e, também, a partir da discussão do meio acadêmico, para saber como 
vamos lidar com isso.

O que eu quero com essas informações, na verdade, é estimular o debate. 
Questionar sobre as Forças Armadas. Questionar sobre o pensamento doutrinário. 
Somos um Estado, e temos de agir como um Estado, com a integração de todos. 
Todas as agências. E nós, das Forças Armadas, permanecemos abertos a essa atuação. 
Estamos fazendo isso agora, e há muito já fazemos, e vamos continuar fazendo. 
A aproximação com o meio acadêmico é que vai trazer a doutrina – compreender 
melhor cada órgão, de cada instituição, e depois interpretar a competência de cada 
um, a sinergia para resolver questões que são de cunho regional ou local, mas têm 
reflexo nacional.

Temos soldados alimentando bolivianos, paraguaios, como uma ação nos 
exercícios de fronteira, em uma relação extremamente amigável, mas estamos ali 
também cumprindo a nossa missão, no sereno rigor, nossa missão de soberania. 
Sempre buscamos, como instituição, esse respeito aos povos, essa integração em 
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um nível mais baixo – é uma ação diplomática. Falo isto para os meus soldados 
em Porto Murtinho: eles estão ali, com um fuzil, olhando para a outra margem 
do rio, em uma função de Estado, porém isso não significa que não vão interagir 
bem com aqueles que se apresentam do outro lado, às vezes até brasileiros também, 
vivendo do lado de lá.

Eu agradeço a atenção. Peço desculpas, mas a minha questão, professor 
Tito, era exatamente essa. Trouxe essas ideias aqui para a consideração de todos, 
e, professor, nós não inventamos o conceito de fronteira – quem inventou foi o 
Estado brasileiro. Nós estamos apenas seguindo, e tentando cumprir a nossa missão. 
Gostaria que o professor fizesse uma réplica, para colaborar com o debate, e para 
fins de ensino, de aprendizado. Muito obrigado.

Tito de Oliveira

Obrigado, General João Denison. Acho que nós não divergimos. Sinceramente, 
não divergimos. Apenas vou fazer algumas colocações.

Agora tem gente do outro lado – só que, quando não tem, trata-se somente 
de uma linha. Mas eu não vou entrar nesse debate. Algumas questões eu acho 
importante serem apresentadas. Primeiro, concordo plenamente com a participação 
do Exército, da forma como o Exército e as demais Forças atuam na região de 
fronteira. Aliás, não só na região de fronteira, como no Brasil inteiro. Acredito que 
o que deve ser feito ao se realizar qualquer estudo para políticas públicas é olhar, 
inclusive, o que o Exército faz.

O Exército lá não é o mesmo Exército daqui. Porque atua de forma diversa e 
em cima daquilo que está adiante. Não é isso? O preparo do Exército na Amazônia 
é um. O preparo para o centro é outro, completamente diferente. E isso tem de 
ser pensado ao se apresentarem políticas públicas. Se o Exército faz assim, por que 
os ministérios também não podem? Os ministérios agem de maneira uniforme, e 
têm de olhar de forma particular para as regiões de fronteira.

Por exemplo, a fronteira brasileira sempre existiu sobre o ciclo de um trinômio: 
segurança, soberania e desenvolvimento, nessa ordem. Entretanto, a segurança no 
contexto literal sempre foi vista dentro da perspectiva de fronteira. A fronteira é 
um elemento da segurança. A segurança é um estado. Às vezes, é um ato. Correto? 
Defesa é um ato. A defesa faz parte de um processo para manter o estado de 
segurança. Ou seja, a segurança nunca foi vista do ponto de vista de um estado. 
Ela sempre foi vista do ponto de vista da defesa. É importante lembrar que isso 
deve ser mencionado. A defesa é importante, fundamental e indiscutível, e tem 
de ser cada vez melhor. No entanto, a segurança cidadã tem de estar presente, e 
cada vez mais forte, na região de fronteira. A segurança cidadã não pode ser posta 
como forma de substituir simplesmente algo que está errado.
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Já tive a oportunidade de escrever que na fronteira os fluxos se dão em três 
níveis muito claros: os fluxos formais, legais; os fluxos ilegais, que são muitos; e os 
fluxos funcionais. Isso diferencia a fronteira. Estou falando de fronteira, fronteira 
mesmo, das regiões que não são fronteiriças.

Vejamos. Vá aqui em frente. Há um guri vendendo picolé; provavelmente, ele 
não tem a carteira assinada. Ele foi empregado de qualquer forma. Ele não emite 
nota fiscal quando vende um picolé. Posso considerar que ele está em uma situação 
ilegal, sim, mas não posso considerar aquilo ilegal dentro do conjunto da sociedade. 
Aquilo é uma funcionalidade. Quando se chega à fronteira, essa ilegalidade tem 
que ser mais bem interpretada. Tenho discutido isso, constantemente, com alguns 
órgãos, com a RFB e com o Tribunal de Contas da União (TCU). Outro exemplo: 
um sujeito atravessa a rua e vai lá comprar uma televisão, paga R$ 2 mil por ela e 
a utiliza em casa, para ele mesmo assistir, mas não passou pela RFB – também não 
posso considerar isso uma ilegalidade. Tenho que considerar uma funcionalidade.

Bom, não vou entrar nessa instância de discussão, porque a gente pode entrar 
nela mais adiante. Mas o importante é o que se observa nas pesquisas: o problema 
em determinadas fronteiras é o nível de funcionalidade, tão elevado que se torna 
uma ilegalidade, ou vai para o campo da ilegalidade, o que nas pesquisas nós 
chamamos de funcionalidade excessiva e funcionalidade invisível. Quando se cruza 
a funcionalidade com a informalidade, observa-se uma coisa muito importante: 
todo excesso de formalidade e funcionalidade é prejudicial para o processo de 
integração. Ou se criam fronteiras extremamente burocráticas, que não integram 
absolutamente nada, ou se faz um processo de funcionalidade tão excessivo que 
acabará atraindo diversas ilegalidades. Nesse caso, são as chamadas redes geográficas, 
que na fronteira perpassam de um lado para o outro e se tornam muito mais 
flexíveis e complicadas.

Como se resolve o problema da segurança cidadã? O que poderia evitar o 
excesso de funcionalidade? A formalidade. Formalizando é que se vai restringindo as 
funcionalidades. É esse lado formal que vai requerer a segurança cidadã para aquilo que 
for efetivamente ilegal. Parece complicado, mas não é. Ou seja, é a formalidade 
que impede a funcionalidade. Se isso não for feito, nenhum exército, nenhuma força 
militar vai resolver. Ou seja, o trinômio segurança, soberania e desenvolvimento tem 
de passar por um processo de mudança de postura e de conceito.

Primeiro, a segurança não pode ser vista só como defesa, mas também como 
segurança cidadã, para criar um estado de segurança. A soberania sempre foi 
olhada nesse contexto, como um símbolo de intocabilidade – e não sou eu quem 
diz isso, é o General Meira Mattos: “Soberania para aqueles órgãos que estão na 
defesa, pois estão guardados sob o símbolo da intocabilidade”. O território não 
pode ser intocado; também é preciso mudar esse conceito. A segurança vai ter de 
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se voltar para aqueles conceitos de Jean-Jacques Rousseau, sobre a vontade geral 
etc. É necessária uma nova discussão a respeito de soberania. Atualmente, temos 
mais de 60% da fronteira com base em investimentos indiretos, com participação 
de investimento direto ou indireto de capital estrangeiro. Ou seja, aquele conceito 
da intocabilidade foi para o espaço.

E o processo de desenvolvimento? Ora, o que tem de ser revisto é esse 
trinômio de segurança, soberania e desenvolvimento. Ou seja, tem de mudar 
os conceitos para que haja uma ruptura, e para que, ao romper esses conceitos, 
seja possível empreender um reposicionamento. E o que significa reposicionar? 
Desenvolvimento, em primeiro lugar, é o que vai trazer formalidade e atacar o 
excesso de funcionalidade, e aí sim criar um ambiente de segurança – porque 
as forças de segurança vão ter exatamente a dimensão do que precisa ser feito. 
Atualmente elas ficam “tapando buraco”.

Se não se levar desenvolvimento para a fronteira – sintetizando tudo o que eu 
quis dizer – e novas perspectivas de políticas públicas, vai ser como enxugar gelo. 
Uma eterna solicitação para que se tenha cada vez mais militarização, e isso não 
resolve. Por exemplo, é questionável – extremamente questionável – que as armas 
do Rio de Janeiro e de São Paulo passam pela fronteira. Basta olhar as apreensões 
no Brasil inteiro. Um delegado certa vez me disse que “arma passa por contêiner”. 
Hoje, no Brasil, apenas 1,7% das fronteiras são vigiadas. O porto mais vigiado do 
mundo é o de Roterdã, na Holanda, com 3,8% dos contêineres.

Assisti a uma palestra de uma pesquisadora na Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP), que escreveu uma tese sobre a rua 25 de Março. Segundo ela, se 
for contabilizado todo produto da 25 de Março levado por mochileiros, vai ser preciso 
multiplicar o número de mochileiros por mil. Os números não batem – a quantidade 
de produtos da 25 de Março e a quantidade de mochileiros em ação, e todas as coisas 
que eles trazem do Paraguai. Ou seja, aquele mundo de mercadorias da 25 de Março, 
e de outros lugares, como da “Feira do Paraguai”, em Brasília, vem de contêineres.

Reinaldo Penner, um pesquisador do Paraguai, realizou um importante estudo 
sobre o corredor Paranaguá-Assunção.9 Segundo o pesquisador, muitos contêineres 
chegam vazios. A vigilância no Brasil não pode abrir os contêineres paraguaios, por 
conta do tratado10 de 1958-1959, e então é feita uma verificação apenas aferindo 
o peso. O que se costuma fazer para driblar a fiscalização é simplesmente entrar 

9. Penner, R. Movimiento comercial y financiero de Ciudad del Este y sus perspectivas dentro del proceso de integración. 
Asunción: Banco Central del Paraguay; Gerencia de Estudios Economicos; Departamento de Economia Internacional, 
1998. Disponível em: <https://www.portalguarani.com/detalles_museos_otras_obras.php?id=27&id_obras=2109&id_
otras=304>. Acesso em: 2 jul. 2018.
10. Brasil. Presidência da República. Decreto no 42.918, de 30 de dezembro de 1957. Promulga o Tratado Geral de 
Comércio e de Investimentos e o Convênio de Comércio Fronteiriço entre a República dos Estados Unidos do Brasil e 
a República do Paraguai, firmados em 27 de outubro de 1956, em Assunção. Brasília: Casa Civil, 1957. Disponível em: 
<http://bit.do/fayUr>.
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em uma garagem, tirar o lacre falsificado, retirar todos os produtos e substituir 
por areia, na mesma proporção.

É preciso repensar o processo de segurança. E aí entra o Exército. As Forças 
Armadas continuam fazendo o seu trabalho. Sou contra o redimensionamento da 
faixa de fronteira porque o que precisa ser revisto é o olhar sobre essa faixa como 
uma zona militar. Não posso considerar o que está dentro da faixa de fronteira 
com as mesmas perspectivas de integração, tendo em vista os problemas daqueles 
municípios sob vigilância, com o papel desses municípios exatamente na divisa. 
Também não posso considerar como algo parecido com a fronteira Corumbá e 
Aquidauana. Não posso. É absurdo. Corumbá tem um nível de complexidade 
enorme em relação a Aquidauana.

Vamos pensar em política pública? Vamos. Então por que não se faz algo? 
Por que colocar política pública diferenciada para a faixa inteira? Isso não vai 
acontecer, porque é muito dinheiro a ser gasto. Agora, se a abordagem for por pontos 
específicos, lembrando ou analisando com profundidade o nível de complexidade de 
cada ponto, aí acredito que sim, que as políticas públicas podem ser desenvolvidas.

Enfim, creio que essas são as questões necessárias a ser discutidas daqui para a frente.

Cássio Marques (secretário de governo de Corumbá)

Professor Tito, só um exemplo claro do que você acabou de falar. Quando houve 
o boom da área de mineração, minério de ferro, tivemos uma empresa de capital 
eminentemente estrangeiro, que por estar na faixa de fronteira não pôde ampliar 
a sua atividade. Você acha que se estivesse em Miranda essa empresa poderia fazer 
o que quisesse, do ponto de vista da atividade econômica?

O empreendimento continuou aqui durante um bom tempo, e limitou-se 
a fazer o possível, que era permanecer por força de seu interesse. Sustentada por 
um parecer emitido pela Procuradoria-Geral da União (PGU), essa empresa 
tentou ampliar sua atividade econômica na época em que o minério teve seu 
preço internacional elevado – e não conseguiu. Passou quase cinco anos lutando. 
Se estivesse a 150 km daqui, se a nossa reserva mineral estivesse mais para dentro 
do território nacional, a empresa não teria tido qualquer tipo de dificuldade 
naquele momento, podendo gerar mais empregos, receita etc. Foi um exemplo 
muito claro para a cidade de Corumbá e para a região.

Tito de Oliveira

Esse processo de dimensão da faixa de fronteira, por exemplo, leva a discutir se aquilo 
que o General Meira Mattos falou é verdade, que a faixa de fronteira estava ligada 
exatamente ao deslocamento de tropas etc. Não sei se isso é verdade. Evidentemente 
era preciso impedir, de alguma forma, a colocação de alguns objetos geográficos. 
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Para quê, exatamente? Não só atores, mas também capital estrangeiro não poderia 
ser utilizado. Se a intenção for redimensionar a faixa de fronteira, esses elementos 
que atualmente atravancam o processo de desenvolvimento também precisam ser 
redimensionados. Sou um defensor da largura da faixa de fronteira.

General João Denison

De fato houve uma apreensão muito grande no porto do Rio de Janeiro com 
origem de Miami, nos Estados Unidos, mas a nossa preocupação aqui não é com o 
armamento que passa, que é muito pouco. É a cocaína da Bolívia. Essa é a nossa 
preocupação. O valor agregado em uma quantidade pequena, de 1 kg de cocaína, 
é muito alto. Essa é a nossa preocupação. Contrabando de armamento acontece 
esporadicamente, quantidades até ínfimas. Mas oito fuzis em um ano... Isto é algo 
a se pensar: quantos, na realidade, acabaram passando? O que vem realmente é 
pelo porto, ali na Maré, onde já estava o crime organizado.

O conceito de defesa, no entanto, é muito amplo. Quando a brigada esteve 
para ser extinta, no ano passado, fui à Câmara de Corumbá, e a preocupação dos 
vereadores era em “perder a segurança”. Não, segurança pública é função do Estado e 
da Polícia Militar (PM), nós somos a defesa. Nossa missão aqui é diferente. Aquilo 
é competência deles. Acredito que o Tenente-Coronel tenha uma pergunta a fazer.

Tenente-Coronel Silva Neto (Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa  
da Polícia Militar – DEIP-PM/Mato Grosso do Sul)

Bom dia a todos! Gostaria de dizer que estou lotado em Campo Grande, mas fiz 
questão de estar aqui presente hoje. Primeiro, pelo conhecimento do assunto, pois 
muito me interessa a questão sobre fronteira. Segundo, porque tenho participado do 
programa de mestrado da UFMS. Sou mestre em estudos fronteiriços, e aluno do 
professor Tito de Oliveira, e sei da importância das informações socioeconômicas 
e de desenvolvimento. Já foi muito profícua minha participação aqui nesta oficina, 
mas gostaria de deixar como sugestão, aproveitando a fala do professor Tito, algumas 
reflexões sobre segurança, soberania e desenvolvimento.

A segurança, sobre a qual eu gostaria de falar exatamente, não passa apenas 
pelo viés militar. Atualmente, muito mais do que antes, a segurança procura se 
alimentar dessas informações fornecidas por pesquisas socioeconômicas, além de 
servir como base para implantação e desenvolvimento de cada uma delas. Sabemos 
que, em uma região economicamente viável, se não houver garantia de segurança, 
as empresas não vêm. Ao mesmo tempo, a segurança pública se alimenta dessas 
informações fornecidas pelos senhores. Ela retroalimenta a pesquisa em razão dos 
resultados obtidos desse contato direto com a população.
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Acredito que a presença de um representante da segurança pública com as 
informações pertinentes, com informações populacionais e de desenvolvimento 
populacional, tanto das cidades brasileiras como das cidades fronteiriças, contribuiria 
muito para enriquecer um evento como este. Muito obrigado.

Manoel Rodrigues (vereador por Corumbá)

Professor Tito, gostaria de agradecer pela pesquisa, como uma forma de levantamento 
do que estamos discutindo aqui nesta manhã. Conforme as falas foram sendo 
proferidas, conseguimos levantar algumas dificuldades nessa questão de fronteira, e 
algumas oportunidades. Mas eu queria dizer algo para o Daniel Frainer, representante 
do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Nós, corumbaenses, não temos 
representatividade legislativa estadual nem na esfera federal.

Vejo Corumbá como uma escala multimodal, como o prefeito Ruiter de 
Oliveira disse logo no começo. E vejo também como a cidade da via oceânica. 
Sinto falta de o governo do estado colocar em prática as ações apresentadas aqui 
como planilha, detalhadas em slides. Não sei como é a relação com a prefeitura nesse 
quesito, mas gostaria de colocar a Câmara dos Vereadores à disposição para fazer 
parte desse projeto, até para que se possa ter um melhor relacionamento no tema 
da integração e reverter recursos, e o nosso município tenha essa representatividade 
estadual. Eu me coloco à disposição também, porque é importante o desenvolvimento 
da nossa cidade, bem como o estudo científico da UFMS.

Jorge de Castro (secretário de segurança pública de Corumbá)

Fizemos algumas reuniões preparatórias para este evento, que julgamos de extrema 
importância, inclusive conversamos para que o prefeito Ruiter de Oliveira desse uma 
palestra aqui. E ele foi muito feliz. Minha fala vai ser bem próxima daquilo que o 
professor Tito de Oliveira apresentou anteriormente, se me permite – a diferença 
da questão da defesa e da segurança, e que esta última é mais cidadã. Gostaria de 
passar isso para o MDR e para a Sudeco, representados aqui, assim como o Ipea.

A segurança pública, principalmente na área de fronteira, tem que ser discutida 
com a presença do município. Corumbá, por meio de seu prefeito, criou uma 
estrutura de segurança pública e defesa social. Parte da pregação, mas também 
precisa chegar até a repressão, porque os problemas acontecem aqui. As soluções 
têm de sair daqui, e não pretendemos que o município e a sua segurança pública 
tomem o poder da Polícia Civil e da PM; queremos, sim, somar o poder da nossa 
força – atualmente, o poder da Guarda Municipal (GM). Por sinal, a GM é o que 
eu considero uma defesa, pois seu efetivo é maior do que o das duas polícias juntas.

Isso mostra a preocupação do município e do estado com a segurança. 
São cerca de 130 homens da PM e cerca de noventa da Polícia Civil que trabalham, 
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arduamente, combatendo o crime, ganhando o mesmo que se ganha no centro 
ou em pequenos municípios. Estão na fronteira, sujeitos aos problemas diários 
do tráfico de drogas, como o General João Denison falou. Por isso, eu só queria 
colocar para o senhor que nestes encontros é preciso sair uma proposta de 
que os municípios de fronteira necessitam ter o pensamento e uma estrutura 
para trabalhar a segurança pública cidadã. Deve ser pelo menos uma ideia a se 
pensar, porque vemos pelo aumento da criminalidade que temos de estar mais 
perto da população.

Estamos mais próximos do outro município, de Puerto Quijarro e Puerto 
Suárez. Estabelecemos isso e somos reconhecidos pela Bolívia. Em Santa Cruz 
de la Sierra recebemos uma condecoração por nossas ações. E pensamos: “Está 
vindo o Ministério de Relações Exteriores (MRE), lá de Brasília, mas não chega 
aqui na ponta. Isso leva tempo”. Só queria deixar registrado aqui que o município 
entende que nos encontros de fronteira os demais municípios precisam estar 
presentes, sim. Além de uma secretaria de segurança pública com essa visão 
cidadã, de ver quais são os problemas, precisamos de uma articulação com as 
outras secretarias.

Essa é uma dificuldade que infelizmente a PM, a Polícia Civil e as próprias 
Forças Armadas têm. Ela faz o seu papel e não consegue articular com o Ministério 
do Desenvolvimento Social (MDS) e o Ministério da Educação (MEC). Isso é 
difícil porque ainda é aquele pensamento, às vezes, da defesa, da repressão. Já o 
município consegue. Eu tive uma reunião para organizar uma ação parecida com a 
da Cracolândia (São Paulo), só que menor. Não adianta chegar só a PM, a Polícia 
Civil e a GM em uma ponte da rua Treze, por exemplo. A Secretaria de Assistência 
Social e a Secretaria de Saúde precisam estar junto, bem como os representantes 
da Bolívia, porque muitos bolivianos estão dormindo embaixo daquela ponte, 
assaltando e sendo assaltados. E é por isso que eu entendo ser necessário fortalecer 
as instituições municipais de segurança pública na faixa de fronteira com essa visão 
de segurança pública cidadã e de defesa social. Muito obrigado.

Antônio Carlos Osório (UFMS)

Minha pergunta é para o professor Tito de Oliveira. Sou um curioso do estudo de 
fronteira. Você destaca, na questão das particularidades, os níveis de complexidade, 
mas tais particularidades se restringem ao arco Central. Contudo, me parece que 
elas podem ser extrapoladas. O que você entende como os quesitos que limitam 
a extrapolação para outros arcos? Outra questão é que não há pessoas ligadas 
à segurança, estudiosos do outro lado da fronteira, já que estamos falando de 
integração. Parece haver muito contrassenso. E especialmente sobre os estudos 
que nós estamos fazendo nas escolas, de alunos que transitam nesse movimento 
pendular. Fica, assim, uma lacuna aqui nesta mesa. Obrigado.
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Rosa Moura (Ipea)

Em primeiro lugar, como Bolívar também falou, e eu gostaria de enfatizar, o 
conteúdo desta mesa foi excelente. Acho que o fato de estarmos aqui discutindo com 
vocês “dá verdade” ao trabalho que realizamos. E são novidades nos nossos estudos 
sobre fronteira já termos alguns produtos – um vai ser divulgado hoje, e mais dois 
estão praticamente prontos – e também percorrermos os três arcos. O professor 
Tito de Oliveira, que já conheço de longa data, pode confirmar. Pela primeira vez, 
de fato, estamos passando por essa diversidade. Então, quando falo que o conteúdo 
excedeu a expectativa é porque excedeu mesmo. Temos muita coisa a levar daqui.

Trago uma preocupação não somente de ordem acadêmica, mas também 
do ponto de vista da defesa, do marco regulatório e tudo mais. O professor Tito 
definiu muito bem o que é a complexidade das cidades de fronteira, efetivamente 
daquelas na linha de fronteira. E eu aqui colocaria o seguinte: a gente tem um lado 
de cá e um lado de lá. São culturas, realidades, governos, economias e políticas 
muito diferenciados. Mas, entre o lado de cá e o lado de lá, há toda a fronteira 
dos países. Temos uma realidade de interação transfronteiriça que nem é o lado 
de cá nem é o lado de lá. Está fora dos marcos regulatórios. A academia está 
engatinhando no debate e precisamos trazer essa realidade para a nossa discussão. 
É muito diversa. Mas essa realidade e essa interação transfronteiriças não veem 
barreiras, não veem fronteira seca, nem água, nem muro. Deveríamos dedicar um 
pouco mais de atenção a elas.

Agora, falando do movimento pendular, o vereador Manoel Rodrigues trouxe 
problemas que dizem respeito a essa mobilidade cotidiana – e quantos exemplos nós 
temos aqui em Corumbá. É, também, uma realidade intensa que nós conhecemos 
e que não está sendo observada.

Tito de Oliveira

Concordo plenamente com o que a Rosa Moura falou, e vamos poder discutir 
isso mais profundamente no trabalho de grupo. Mas a discussão a respeito da 
fronteira tem que ser sobre o processo de integração. Primeiro, ampliar o processo 
de interação e partir para o processo de integração. Não podemos cair no que está 
colocado no mundo atualmente, que é o mundo de fechamento, extremamente 
perigoso e danoso para nós, e para o conjunto geral da América Latina. Qualquer 
modificação, qualquer proposta nossa tem de ir ao encontro do processo de 
integração. E o processo de integração exige um processo de formalização daquilo 
que hoje é funcional.

Vou dar um exemplo curto: 16% dos alunos de escola pública de Ponta Porã 
são de Pedro Juan Caballero. Por que não formalizar isso? Significaria estabelecer 
regras, normas, condutas, comportamentos e contrapartidas. Se eu não estipular 
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nada disso não posso ter contrapartida. Essas questões são importantes, porque 
o estudante não é mais “ilegal” no momento em que isso é formalizado. Não é 
mais um sujeito funcional. Tem que cumprir normas preestabelecidas, e assim por 
diante. E vou reduzir a polícia, que, por acaso, coloco para cuidar desse setor, de 
acordo com a formalização.

Outra questão: o que eu falei aqui é uma proposta de estudo e pesquisa, e que, 
evidentemente, ao estabelecê-la para o arco Norte, não creio que sejam as mesmas 
métricas de 50 mil, 100 mil habitantes – o mesmo para o arco Sul. É apenas uma 
afirmação a ser discutida melhor no grupo de trabalho.

Ainda na questão da integração, não podemos nos deixar levar – e quero deixar 
isso muito registrado – pelo que foi falado hoje sobre Europa e Estados Unidos, 
o conceito torpe de “cidades inteligentes”. Falar de “fronteiras inteligentes”, e a 
própria expressão já tem uma ideia preconceituosa, significa indicar quais são as 
inteligentes e que, então, todas as outras não são inteligentes. Não podemos cair 
nessa argumentação.

Uma provocação para o pessoal de Corumbá: vamos parar de pedir o corredor 
bioceânico? Porque o corredor existe. Há um trabalho escrito por um aluno 
aqui, já publicado – está, aliás, sendo publicado agora na Bélgica –, sobre roupas 
usadas que saem do porto de Iquique, no Chile, e vêm parar aqui em Corumbá. 
Olha como o corredor bioceânico está funcionando. Mas a “provocação” nem é 
por causa disso. A questão é que, por conta desses fechamentos, o mundo tem 
instituído corredores comerciais – e, levando em conta o que era aquela vista de 
quinze ou vinte anos atrás, como era a comercialização de mercadorias e como é 
hoje em dia, significa que Corumbá e Uruguaiana foram eleitas, e Ciudad del Este 
e Foz do Iguaçu estão sendo eleitas.

Por aqui passou o corredor São Paulo-Santa Cruz de la Sierra, que há 
tempos está sendo estudado nos Estados Unidos. Tenho contato com muitos 
pesquisadores de lá que trabalham esse tema, e há até uma proposta de vários países 
para aproveitar economicamente esses corredores. No Brasil, são identificados 
três grandes corredores: i) São Paulo-Buenos Aires-Rosário, com passagem por 
Uruguaiana e em São Borja – ambas no Rio Grande do Sul –, que movimenta cerca 
de US$ 15 bilhões anualmente em produtos; ii) Paranaguá-Assunção, cujo valor 
é difícil de dimensionar por conta das várias mercadorias, e porque os contêineres 
de venda não são contabilizados; e iii) São Paulo-Santa Cruz de la Sierra, que 
movimenta algo em torno de US$ 1 bilhão anualmente.

A propósito, isso precisa ser contabilizado. E não estou computando o gás. 
São 60 mil carretas por ano. Esse corredor passa aqui em frente, por Corumbá, que 
aproveita muito pouco – o estado do Mato Grosso do Sul contribui pouquíssimo 
para esse corredor. A imprensa já faz reportagens sobre cidades que hoje se 
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prepararam com o intuito de exportar para a Bolívia e o Paraguai. “Nossa, que 
coisa interessantíssima. A gente vem falando disso há tanto tempo”, eu pensei. 
Poderíamos contribuir muito com essas reportagens. A reportagem a que eu assisti 
destacava a quantidade de produtos que passam por Corumbá em direção à Bolívia, 
e que indústrias poderiam ser criadas aqui. É possível atrair para Corumbá, por 
exemplo, uma quantidade pequena de indústrias produtoras de detergente, porque 
há uma quantidade enorme desse produto que passa por aqui em direção a Santa 
Cruz de la Sierra. Basta buscar os dados na RFB.

Quando a gente fala de corredor bioceânico, vamos pensar no que está sendo 
abordado hoje. Nesse momento, o setor de turismo de Corumbá pode se aproveitar 
disso? Já se aproveita, porque os hotéis aqui próximos estão todos cheios. Poderia 
aproveitar melhor? Poderia. Passam por aqui, semanalmente, cerca de dezoito 
carretas da Companhia Industrial de Conservas Alimentícias (Cica). Não quero 
atrair essa empresa, mas posso ter um projeto turístico para os 6 mil funcionários 
da Cica, para que venham para cá nas suas férias. Não posso ter um projeto desse 
tipo? Ou será que a Cica não tem interesse em Corumbá? Se toda semana passam 
dezoito carretas dessa empresa, ela tem interesse. Posso propor um projeto para 
que esses funcionários venham e sejam tratados de forma diferenciada nos hotéis; 
tenham alguns descontos nos restaurantes; posso aumentar ou triplicar o número 
de turistas em Corumbá – e assim por diante.

Mas vamos falar sobre isso na parte da tarde. Obrigado.

Sérgio de Souza (Sudeco/MDR)

Uma das principais ações do MDR, que levamos adiante mesmo com um quadro de 
muita restrição, não está somente voltada à questão da segurança pública, mas também 
ao fortalecimento do município. E deveríamos ter uma atuação mais específica em 
torno disso. O município, a partir da Constituição Federal de 1988, apesar de ter 
se tornado um ente da Federação, recebeu uma série de funções, mas não lhe foram 
destinadas condições financeiras ou orçamentárias para tal. Os municípios acabam 
sempre vivendo a proximidade dos problemas. Trabalhamos no MDR, mas creio que 
seja assim também com o MDS, o MEC e o Ministério da Saúde (MS).

Diariamente, um prefeito, um representante de alguma das prefeituras, chega até 
nós, muitas vezes desesperado, porque enfrenta problemas. Muitos dos recursos são 
descentralizados de Brasília a partir de emendas orçamentárias, em geral represadas 
no início do ano, e ainda temos de batalhar justamente para que sejam liberados. 
Entendo que a questão da segurança pública na fronteira, como está posta – e esta 
mesa permite ver isso –, é muito diversa. A segurança talvez seja um dos principais 
temas, talvez o principal, de tudo o que o professor Tito de Oliveira falou, como 
a própria origem da ideia de fronteira como encontro de povos diferentes, com a 
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presença do outro, e o que a torna apenas uma linha ou limite, mas principalmente 
porque a linha do território tem um valor diferenciado. Tenho a impressão de que é 
necessário fortalecer o município, e esta pesquisa talvez demonstre isso.

Temos um pouco dessa perspectiva de que a faixa de fronteira é muito 
grande. Em um dos mapas, mostrei, por exemplo, os estados de Roraima e do 
Amapá praticamente inteiros dentro dessa faixa de fronteira. É difícil definir uma 
atuação específica quando se tem um estado inteiro nessa faixa, diferentemente 
do que ocorre em outros estados, em que há muitas vezes pequenos municípios, 
como é o caso da fronteira no arco Sul. A ocupação, nessas localidades, é mais 
densa e fragmentada, por assim dizer. Por isso, é fundamental fortalecer o ente 
municipal no processo, e é aí que a questão da segurança pública também entra. 
Infelizmente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) não pôde estar 
presente. Ontem, houve uma entrevista com vice-cônsul do Brasil em Puerto 
Quijarro, mas acho que seria importante que o MRE também estivesse aqui. E me 
parece, também, uma questão que é terrível, e ontem a gente viu isso na fronteira, 
que é a cidadania transfronteiriça.

Milton Santos – e gosto muito de mencioná-lo quando lembro que sou servidor 
público –, em um dos seus livros, fala do espaço do cidadão. Por exemplo: moro em 
Brasília, e um morador do nordeste goiano, a 300 km de mim, acaba sendo, do ponto de 
vista prático, menos cidadão que eu. Porque, se eu adoecer, tenho um hospital a 10 km 
de casa, mas esse cidadão precisa percorrer 300 km para ser atendido – e talvez nem 
consiga, porque geograficamente ele é considerado “meio-cidadão”. Ele está afastado da 
cidadania que o atende. Outro exemplo: para poder cruzar a fronteira, nos dois sentidos, 
as crianças precisam descer de um ônibus, atravessar o controle fronteiriço, e tomar 
outro ônibus. Vimos ontem que as pessoas estão até começando a morar próximas ao 
posto de fronteira, para facilitar. Não dá para morar muito afastado – o custo vai ser 
maior. São cidadãos que enfrentam dificuldades, e para mim, que moro lá em Brasília, 
essas coisas são inimagináveis. (Se o MJSP estivesse aqui presente seria uma questão a ser 
debatida.). E como transformar esse fluxo que já existe, que está no território? As pessoas 
não têm nada a ver com os problemas de defesa e de segurança que estamos discutindo, e 
só querem, no caso dos bolivianos, ter acesso a hospital e educação de melhor qualidade. 
Pelo art. 5o da nossa Constituição eles têm direito a usufruir dessa estrutura.

Por isso é importante uma maior interlocução com o MJSP, que trata desse 
tema. Tivemos contato com o MRE ontem, mas em uma perspectiva de onde há 
servidores pensando esses temas também. A questão da segurança está aí, além do 
fortalecimento dos municípios em torno da oferta de serviços, em especial nesses 
municípios. O IBGE também fala de arranjos populacionais fronteiriços, se não 
me engano. Há demandas específicas desses municípios, que têm esse tipo de 
arranjo populacional, como as de educação e saúde – os gestores da prefeitura e 
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os vereadores sabem disso. Um recurso que talvez seja igual ao de qualquer outro 
município talvez não dê o mesmo resultado.

Foi fundamental o que o General João Denison falou sobre a questão das 
ações. Ninguém aqui, acredito, é contrário, de forma alguma, à atuação do MD e 
das Forças Armadas. Mas talvez essa versão proposta pelo professor Tito de Oliveira, 
de que nós tivéssemos, por exemplo, uma perspectiva de maior desenvolvimento 
aqui na fronteira, também seja fundamental. Tenho certeza que nas suas atuações 
vocês eventualmente encontram cidadãos cooptados para trabalhar em atividades 
ilegais – e é provável que se essas pessoas tivessem um emprego, inseridas em um 
circuito produtivo, não praticariam tais atividades.

A questão do desenvolvimento é essencial, bem no espírito da Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional (PNDR), que, infelizmente, a gente vem tendo 
dificuldades para implementar. Continuamos a levantar a bandeira, no entanto, e 
esta pesquisa, de certa maneira, responde a isso. É a ideia de tentar encarar a fronteira 
como uma área de desenvolvimento, em que se mantêm, obviamente, a soberania 
e a segurança. E que o desenvolvimento, que é uma perspectiva minoritária de 
fronteira, vá paulatinamente ganhando força para, de fato, estar em equilíbrio com 
as outras perspectivas, o norte da atuação do Estado brasileiro.

Bolívar Pêgo

Gostaria de fazer um comentário sobre as participações do MJSP e do MRE. 
Ambos se fizeram presentes na nossa primeira oficina, em Brasília, e foram 
convidados para esta oficina. Acordamos que os pontos aqui apresentados e 
discutidos serão levados aos dois órgãos. Estamos também tentando trazer o MDS 
para a discussão, principalmente por causa das cidades gêmeas. Para nós, não há 
dúvida com relação a isso. Estamos investindo em uma aproximação para que 
se possa, de alguma forma, ou ter alguém presente, ou ter o mesmo formato de 
diálogo que teremos com o MJSP e o MRE, com relação à pesquisa.

Daniel Frainer (SEMAGRO/Mato Grosso do Sul)

Sobre a questão da segurança, já se previa um aumento do efetivo, principalmente 
com relação à área de fronteira. Isso foi pactuado com os atores de segurança do 
estado há mais de três anos. Só que se verificou a existência de dois problemas: 
i) não há orçamento para as 1,3 mil contratações necessárias; e ii) o chamado 
“adicional de fim de mundo” – o militar fica um tempo aqui e depois espera uma 
redistribuição para outro lugar. Em geral, nesses pontos mais distantes, ainda mais na 
área de fronteira, está o pessoal apto a ir para outra região. Esse segundo problema, 
de conseguir suprir toda a necessidade que se tem com as regiões distantes aqui no 
estado, é interno – da instituição e do governo como um todo.
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Em relação ao Profron, lançado em novembro de 2015, acho que no 
primeiro ano foi o fechamento. Em um evento específico chamado “Rotas do 
Desenvolvimento”, houve a assinatura de um acordo entre o nosso secretário e o 
governador na tentativa de fazer um estudo junto a Sudeco e ao MDR. As ações 
prioritariamente estão voltadas para os três municípios-polo do estado: Corumbá, 
Ponta Porã e Dourados, as três bordas dessa região. Provavelmente, a primeira 
ação tomada depois disso será relativa ao turismo. Vamos ver como viabilizar o 
recurso da Sudeco, mas principalmente reestruturar o núcleo, com a participação 
de entes, no caso governadores e prefeituras, e outras instituições, como a UFMS. 
Então, teremos essa representatividade. O governo não sabe as reais demandas dos 
municípios, e só o próprio município pode delinear suas prioridades.

Artista popular (não se identificou)

Boa tarde! Trabalho com teatro, com artesanato e artes plásticas. E a gente tem 
um movimento cultural chamado Palco Artístico Latino-Americano. Fazemos um 
trabalho social e de vez em quando tratamos do lado de lá da fronteira.

Temos um projeto social juntamente com a alcadía de Puerto Suárez. E qual 
foi o foco lá da arte? Drogas e prostituição de jovens. E nós mostramos para a 
comunidade os problemas que a droga está trazendo para os jovens e para as famílias. 
Gostei muito da apresentação do General João Denison: segurança e defesa. Quando 
a gente está fazendo alguma coisa em benefício da comunidade e do cidadão, dos 
jovens que estão morando aqui na fronteira, dando essas informações sobre o que 
a droga faz, primordial para os jovens, estamos contribuindo.

A gente, então, tem que entrar também no trabalho social de mapear isso aí. 
Se tem essa comunicação, pelo menos podemos reduzir um pouco o envolvimento 
de jovens com o tráfico. Com informação, o jovem tem como escolher o que é 
certo ou errado. Muito obrigado.

Bolívar Pêgo

Após um debate rico, trazendo pontos importantes a respeito da fronteira do arco 
Central, vamos caminhando para o encerramento dos trabalhos desta manhã. 
Quero agradecer aos nossos palestrantes, Sérgio de Souza (Sudeco/MDR), General 
João Denison (Exército), Capitão de Mar e Guerra Luciano Vidal (Marinha), 
professor Tito de Oliveira (UFMS) e Daniel Frainer (SEMAGRO/MS). Agradeço, 
também, aos que participaram dos debates, trazendo questões relevantes, às 
autoridades presentes e ao Contra-Almirante Luiz Octávio Barros Coutinho 
(Comandante do 6o Distrito Naval) por prestigiar a nossa oficina. Contamos com 
vocês na parte da tarde nos trabalhos de grupo. Muito obrigado.




