
CAPÍTULO 6

A FRONTEIRA, O DESENVOLVIMENTO LOCAL E AS RELAÇÕES 
TRANSFRONTEIRIÇAS DO ARCO CENTRAL

Mesa de palestrantes do painel 2, na manhã do dia 29 de junho de 2017, em Corumbá. Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Bolívar Pêgo (moderador)1

Bom dia a todos! Obrigado pela presença. Ontem tivemos um dia muito produtivo. 
Como podem ver na programação, hoje nós temos o que consideramos uma 
fala mais regional, mais local, diferente da que tivemos ontem, que foram palestras 
mais nacionais, mais gerais. Eu gostaria de chamar para compor a mesa, por 
gentileza, o senhor Armando Pacheco Gutierrez, cônsul da Bolívia em Corumbá; 

1. 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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o secretário municipal de governo, Cássio Marques; o padre Marco Antônio, da 
Pastoral do Imigrante; e Sérgio de Souza, representante da Superintendência do 
Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e do Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR). Nós convidamos, também, o cônsul do Paraguai em Porto 
Murtinho, mas, por compromissos de última hora, ele não vai poder comparecer. 
Quero cumprimentar os colegas da mesa e agradecer a todos por esta importante 
contribuição técnica para o nosso evento.

Então, daremos início às apresentações. O formato da nossa manhã é muito 
parecido com o de ontem: cada convidado terá trinta minutos. Ao término, 
abriremos a palavra a todos para que a gente possa, se possível, ter um debate tão 
bom como o que tivemos ontem. Tenho certeza que as palestras de hoje estarão 
no mesmo nível. Vamos iniciar com o secretário Cássio Marques.

Foto: Equipe Fronteiras Ipea. 

Cássio Marques2

Bom dia a todos! Quero agradecer ao Ipea e ao MDR por escolherem Corumbá 
para a realização desta oficina. Não preparamos apresentação de slides, e eu gostaria 
de ter o José Antônio aqui para me auxiliar, pela experiência que ele tem não só 
como partícipe da administração na primeira gestão do prefeito Ruiter de Oliveira, 
mas também, nos últimos oito anos, como prefeito na cidade de Ladário. De uma 
maneira ou de outra, ele também conviveu com toda essa situação do relacionamento 
dessas cidades brasileiras, com as cidades vizinhas de Puerto Quijarro e Puerto Suárez.

2. Secretário de governo de Corumbá.
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Gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa e de me ater ao 
pronunciamento realizado pelo prefeito, ontem, no qual ele abordou tópicos que 
são objeto de nosso encontro aqui. Primeiramente, quero lembrar que houve 
uma grande preocupação do prefeito Ruiter, nas suas duas administrações, em  
estabelecer sempre essa aproximação, em um primeiro momento, institucional, 
entre o governo municipal e o governo das cidades da Bolívia; e, também, em 
aprofundar o relacionamento do polo Corumbá, como também fez o José Antônio 
na época em que foi prefeito de Ladário, com essas cidades dos países vizinhos, 
que há muito tempo se relacionam.

De uma certa maneira, ocorrem relações pessoais, sociais e, também, 
econômicas. Eu dizia ontem que tenho um amigo engenheiro que trabalha no Brasil 
há muito tempo. A mãe, boliviana de Roboré, veio morar em Corumbá e casou-se 
aqui. Ele nasceu e estudou em Corumbá, e hoje é engenheiro e vive na cidade com 
toda a tranquilidade. Não houve nenhum tipo de problema na construção dessa 
família. Então, essas situações do relacionamento da população corumbaense e 
ladarense com a população transfronteiriça, ou nossos irmãos bolivianos, sempre 
ocorreram de uma maneira natural.

O que se percebeu ao longo do tempo foi que o Brasil, de uma maneira ou 
de outra, e a região norte do estado tiveram um crescimento, do ponto de vista 
econômico, um pouco mais elevado do que o que ocorreu nessas cidades vizinhas, 
da Bolívia. Isso provocou, ao longo do tempo, uma certa defasagem entre serviços 
que porventura são oferecidos aqui, no nosso município, e serviços que a população 
da Bolívia pode usufruir – serviços públicos, principalmente, além de questões do 
emprego, trabalho e renda. Esse tem sido, ao longo do tempo, o cenário que foi se 
construindo: o Brasil com seu ritmo de desenvolvimento e a Bolívia também com o 
seu, e as populações dos dois países convivendo com esse tipo de defasagem.

Ontem também conversávamos sobre como se dá a questão da faixa de 
fronteira, da região de fronteira, e a preocupação que sempre houve, ao longo dos 
anos, com a segurança. Como se dá a segurança e a soberania sobre o território 
nacional? A preocupação foi em torno disso. Nós conversávamos que a ocupação 
do espaço sempre foi a primeira iniciativa para garantir a soberania sobre determinado 
espaço físico. Então, ela sempre foi fomentada, incentivada para garantir a ocupação 
do território e, naturalmente, as obras.

As fronteiras sempre foram os locais mais distantes do Brasil, da ocupação 
litorânea. O professor Tito de Oliveira citava ontem: a ocupação litorânea foi a 
primeira, com a chegada dos colonizadores, e então se deu aquela ocupação mais 
intensa do litoral, e as bordas oeste, norte, sul, que são locais distantes, e por 
características específicas, construíram, há muito tempo, cidades como Corumbá, 
desde 1730. E outras cidades mais ao centro do Brasil ou mais próximas daqui, 
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que, em setenta anos, têm um nível de desenvolvimento econômico superior ao que 
se tem aqui, por exemplo. Ao longo desse tempo, em Corumbá, em um primeiro 
momento, desenvolveu-se uma atividade econômica ligada à agropecuária.

Inicialmente, como entreposto comercial à entrada de mercadorias que 
atendiam ao interior do então estado do Mato Grosso, por aqui passavam produtos 
que iam para Cuiabá, via rio Paraguai. Nós estamos em uma área que foi o primeiro 
local do desenvolvimento urbano do município, uma região portuária onde até 
hoje se encontram essas edificações. Então, esse entreposto comercial abastecia o 
interior do estado do Mato Grosso. Com a chegada da ferrovia, abriu-se o acesso 
pela outra vertente do estado, e o declínio comercial da região se deu em função de  
o local deixar de ser o entreposto comercial, pois já não tinha mais a importância 
de outra época.

Então, Corumbá e Ladário começam a experimentar um declínio econômico. 
A movimentação aqui se torna uma atividade econômica de menor intensidade. 
Com o declínio da atividade do garimpo do norte, da atividade extrativa do norte, 
houve uma migração do norte para cá, de Cuiabá para cá, com a ocupação das 
terras do Pantanal, e assim a atividade pecuária começou a se desenvolver aqui 
na região. Começaram as grandes fazendas, com a atividade econômica girando 
em torno da pecuária, que também teve uma fase, vamos dizer assim, de falta de 
esplendor. Trouxe riqueza? Trouxe. Trouxe recursos à região, mas atendia também 
a um número de pessoas muito restrito, com baixa geração de emprego.

Havia grandes e muitos outros pequenos proprietários, que subsistiam da 
atividade econômica da pecuária. Na década de 1970, grande parte desses pequenos 
proprietários, principalmente na região do Paiaguás, começou a sofrer um ciclo 
de cheia muito forte, e também problemas ambientais decorrentes do processo de 
assoreamento do rio Taquari. Começou a ser inundada uma grande faixa de terra 
do rio Paraguai, e houve uma migração muito forte das pessoas que moravam no 
campo para a cidade.

Se nós observarmos o gráfico da distribuição demográfica em Corumbá ao 
longo do tempo, vê-se que, até a década de 1970, havia 40%, 45% da população no 
campo, e 55%, 60% nas áreas urbanas. De lá para cá, essa distribuição se inverteu 
drasticamente. Então, Corumbá, com uma população de cerca de 70 mil habitantes, 
tinha 60% na área urbana. Atualmente, Corumbá tem 85% – e Ladário, também, 
consequentemente – de 110 mil habitantes na área urbana. Então, houve a chegada 
de pessoas que tinham qualificação profissional, habilidade, competência para uma 
determinada atividade, em um município onde não havia uma oferta de emprego 
para a qualificação que essas pessoas tinham.

Houve uma grande concentração dessa população na periferia, já demandando – 
não que já não demandasse antes – também uma gama de serviços na área de 
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infraestrutura, saúde e educação. Então, houve uma pressão muito grande sobre o 
governo municipal para suprir toda a demanda desses serviços a essa população que 
estava chegando aqui. Daí, nós começamos a ter uma necessidade muito maior de 
crescimento da capacidade da administração municipal em suprir essas carências.

Na área econômica, a agropecuária continuou naquele sistema tradicional, a despeito 
de novas tecnologias que sempre acrescentam algo para aumentar a produtividade. 
O Pantanal tem uma característica própria, e o incremento de produtividade na 
região é diferente do de uma área de planalto. Na pecuária, por exemplo, não tem 
confinamento. Algumas são as oportunidades de acesso para aplicar tecnologia, 
visando aumentar a produtividade e obter ganho econômico elevado.

Um pouco antes da década de 1970, começou outra atividade econômica 
muito importante no município: a mineração. Chegaram, então, algumas empresas. 
Já havia uma atividade que era iniciativa do governo do então estado do Mato 
Grosso, e uma parcela da sociedade e também a companhia Vale tinham uma 
porcentagem nessa empresa. Ela explorava manganês e minério de ferro em grande 
quantidade para uma região que não tinha nada. Essa atividade foi se expandindo, 
no caso do minério de ferro, principalmente devido ao crescimento das economias 
chinesa e japonesa.

O Brasil contribuiu muito para essa oferta. Com o minério de ferro valorizado, 
começam a ser atraídas para a região outras empresas interessadas em sua exploração. 
E aqui, ainda hoje, se pegarmos os últimos dados do então Departamento Nacional 
de Produção Mineral (DNPM),3 o município tem uma reserva de ferro e manganês 
muito grande e com características de qualidade físico-químicas muito importantes, 
também, de uma raridade, vamos dizer assim, de se encontrar no Brasil.

No estado do Pará tem algo semelhante, mas, por exemplo, no estado de 
Minas Gerais já não há esse minério que temos em Corumbá, apesar de ser 
atualmente o principal estado produtor do minério de ferro, em volume. Se formos 
analisar, a qualidade do minério de ferro do quadrilátero ferrífero mineiro é muito 
inferior à do minério de ferro que se encontra aqui. Muito bem, veio a atividade 
econômica ligada à mineração. Ela se expandiu, empregou muita mão de obra, e, 
atualmente – o José Antônio participa dessa reunião –, o município tem a Secretaria 
de Indústria e Comércio.

Com a queda do preço do minério de ferro no mercado internacional, a 
atividade mineradora, nos últimos anos, sofreu um decréscimo significativo, 
passando de cerca de 6 milhões de toneladas de minério de ferro por ano para 

3. Criado em 1934, era uma autarquia federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). Em 26 de dezembro 
de 2017, foi criada a Agência Nacional de Mineração (ANM), por meio da Lei no 13.575, que assumiu as suas atribuições 
institucionais e técnicas.
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aproximadamente 2,5 milhões de toneladas, uma queda de 58,3% da produção. 
Com isso, as empresas estão preocupadas em levar essa situação a quem de direito, ao 
município, ao governo do estado, principalmente a companhia Vale, e em organizar 
um seminário que traga informações para outros que possam contribuir, visando 
implementar políticas específicas para a mineração e verificar se essa atividade pode 
se fortalecer novamente.

A Secretaria de Indústria e Comércio fez um estudo, baseado em um 
determinado índice econômico, que pegou toda a atividade econômica de Corumbá e 
traçou a importância de cada uma, o recurso, a questão da empregabilidade, 
mostrando qual é atualmente o setor mais importante no município no que se 
refere ao benefício a toda a população. A mineração se destaca, mais que o turismo, 
mais que a agropecuária.

Então, aqui em Corumbá, em nossa análise, o setor econômico da região que 
mais impacta positiva e negativamente, em função de sua atividade, é o setor da 
mineração. Andando um pouco na história da atividade econômica e da região, 
tem-se, a partir de 1999, o acordo de compra de gás natural da Bolívia pelo governo 
brasileiro, em função da crise de geração de energia elétrica em 2001 e 2002, que 
intensificou a necessidade dessa importação.

Com essa crise, o país se viu em uma situação de baixo crescimento econômico 
e com uma incapacidade de fornecimento de energia elétrica por meio da geração 
hidrelétrica. Então, houve o programa termoelétrico brasileiro, com grande incentivo 
à implantação de geração térmica no país, visando suprir a queda da oferta da 
geração hídrica, base do sistema brasileiro. As usinas hidroelétricas (UHEs) levam 
de cinco a dez anos para serem implantadas (projeto, construção e operação), 
enquanto as termoelétricas entram em operação no prazo aproximado de três anos.

Essas usinas são baseadas em um conjunto de motor gerador e combustível. 
Faz-se a queima do gás em uma turbina aeroderivada (como uma turbina de avião) 
e, a partir daí, começa-se a produzir energia elétrica. A velocidade que se consegue 
para gerar energia elétrica nesse processo é muito superior à do método que é 
tradicionalmente usado na hidroeletricidade. Então, houve esse acordo, porque 
nós não tínhamos capacidade de exploração nem cultura de trabalho com gás. 
Este, para se ter uma ideia, no processo exploratório do petróleo, até a década de 
1990, era queimado. Havia aquelas chamas nas plataformas, com o gás natural, 
porque é um problema tratar o gás, fazer a sucção do gás, armazenar, dado que 
não havia consumo.

Não tinha consumo para gás natural. E agora? Nós não temos infraestrutura, 
não temos gasoduto, basicamente nossa produção de petróleo se concentrava na 
plataforma oceânica, e não tinha como construir gasodutos nos oceanos. E aí estava 
a Bolívia, com uma oferta de gás natural, pois ela é tradicionalmente produtora 
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desse insumo, e havia uma relação internacional com a Bolívia já muito próxima 
desde aquela época. Então, foi feito um acordo de desenvolvimento entre os dois 
países, baseado na compra de um volume bastante significativo de gás natural, e 
aí construíram o gasoduto.

Desde 1999, o Brasil, por meio da Petrobras, tem um contrato de compra e 
venda de gás que se encerra em 2019, no qual se prevê uma capacidade de transporte 
de até 30 milhões m3/dia de gás natural. Essa é a capacidade nominal do gasoduto. 
Entretanto, ao longo desse tempo, o que aconteceu com a economia do Mato 
Grosso do Sul e com Corumbá e Ladário, mais especificamente? Quando há essa 
importação do gás natural, isso impacta positivamente a arrecadação do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Quando o gás entra no Brasil, a arrecadação é feita em Corumbá. O que 
isso implica para a região? Implica que ele entra na cota-parte do município do 
ICMS distribuído. Quanto mais ICMS arrecadado em uma localidade, a cota, a 
porcentagem da parte do ICMS, é maior. Se não tivéssemos gás natural, a nossa 
cota-parte seria 4% do total do estado. Com o gás natural, ela foi aumentando, 
chegando a 9% do imposto arrecadado. Para o município, com a receita própria 
proveniente desse ICMS, que atualmente ainda é uma das maiores fontes de 
recursos, se não a maior, houve um incremento substancial de 1999 para cá, em 
relação à nossa capacidade de receita própria.

Além disso, tinha-se a atividade econômica da mineração, que é eminentemente 
exportadora. Em que isso contribui? Há uma contribuição para o fomento à extração 
mineral, chamada Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 
(CFEM),4 na qual 65% da arrecadação é revertida para os municípios onde existem 
as jazidas. Assim, Corumbá também começou a ter um incremento de receitas em 
função do aumento da produção do minério de ferro.

Quando José Antônio já era prefeito, houve um estudo entre os dois 
municípios, no qual foram definidas as jazidas de minérios, porque Ladário não 
tinha essa fonte de receita, nesse volume. Nele, foi definido o que era área de 
Ladário e o que era área de Corumbá, e, a partir daí, uma parte dessa contribuição 
de fomento mineral passou a ser creditada ao município de Ladário, que começou 
a fazer jus a essa receita. Desse modo, como Corumbá, por meio do ICMS e do 
incremento da CFEM, Ladário começou a ter a capacidade de arcar com alguns 
serviços complementares àqueles que já tinha capacidade de ofertar.

4. Estabelecida pela Constituição Federal de 1988 (art. 20, § 1o) para compensar estados, Distrito Federal, municípios 
e órgãos da administração da União, como contrapartida pela utilização econômica dos recursos minerais em seus 
respectivos territórios.
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Houve, ao longo desse período, um incremento na oferta de serviços públicos e 
até na própria estrutura da prefeitura, visando aumentar o atendimento de algumas 
demandas, com novas escolas, creches, postos de saúde etc. Atualmente, Corumbá 
está chegando a 100% de cobertura em atendimento na área de saúde da família. 
Algumas equipes ainda não estão completas, mas em termos de unidades para atender 
à população, de unidades de saúde da família, todas as regiões estão praticamente 
cobertas. Houve um incremento, também, na quantidade e na qualidade dos 
serviços oferecidos em função do aumento da capacidade do município em fazer 
frente a essas situações.

Voltando ao contexto micro e macroeconômico de nossa região, essa oferta 
de emprego e de serviços públicos cria uma situação boa, pois o município pode 
arcar com certas atribuições. Então, o que se observa, atualmente, e por isso a 
preocupação, é que todo esse cenário econômico começa a passar por uma crise 
econômica crescente: a “montanha-russa” está em um ponto que o carrinho está 
apontando para baixo. Nós temos problemas a serem enfrentados, principalmente 
nesses dois aspectos que foram as principais alavancas da economia do município.

Nós temos uma crise de demanda de minério de ferro no mercado internacional, 
que chegou a cerca de US$ 110 a tonelada, e atualmente está em US$ 48 a tonelada, 
uma queda de 56,3% no preço. A China, por exemplo, também tinha uma taxa 
de crescimento muito alta, voltou a ter uma taxa de crescimento razoável, mesmo 
assim não se tem perspectiva de que volte a esse patamar. O mercado trabalha com 
um cenário entre US$ 70 a US$ 75 a tonelada, e esse valor seria ótimo diante da 
situação em que estamos atualmente. Atingir esse ponto do preço envolve outras 
coisas parecidas, como novas jazidas descobertas, novos empreendimentos iniciados, 
novos planos, aqui mesmo no Brasil, e, além disso, o mercado internacional está 
um pouco mais competitivo.

Então, apesar de nossas jazidas serem muito ricas e com grandes reservas, 
temos problemas a serem resolvidos. Uma das coisas mais sérias do ponto de vista 
da mineração é a via de escoamento. Há um meio ferroviário que, pelo processo de 
concessão, foi retomado entre a década de 1990 e os anos 2000, e é praticamente 
inoperante na nossa região. Muito pouca carga, passageiros não existem... Há uma 
malha de Corumbá (Mato Grosso do Sul) até Bauru (São Paulo) e, de lá, ramificando 
para outras regiões, e o volume de carga proporcional à extensão da rede é irrisório. 
Atualmente, há concentração nessa região: tem uma movimentação da estação 
ferroviária Antônio Maria Coelho até o porto Gregório Curvo (ambos em Corumbá) 
e alguma coisa até o porto de Ladário, também. Isso, para carga, é insignificante.

Por exemplo, se uma mineradora faz uma pesquisa de mercado e consegue 
colocar o seu produto no mercado interno, não tem como transportar. 
É completamente inviável. Tinha, há algum tempo, o minério de ferro transportado 
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a R$ 45 a tonelada, por ferrovia, e por rodovia, a R$ 160 por tonelada. O próprio 
minério de ferro custa R$ 65 a tonelada. Então, esquece essa questão do transporte 
rodoviário para suprir o mercado interno.

Existe uma planta siderúrgica pequena em Aquidauana, no Mato Grosso do 
Sul, e não tem como transportar a produção se não for por carreta. Tinha uma 
usina de ferro-gusa, que não tem mais, fechou. Atualmente, a única possibilidade 
de transportar uma quantidade de minério de ferro é pela hidrovia. E Corumbá 
tem que reconhecer, pois ainda existe a Siderúrgica Argentina (Siderar), que tem 
um volume razoável de produção e que ainda consome o que é produzido aqui, 
pois não há para ela um local mais adequado para transportar que a região de 
Corumbá. Assim, o setor da mineração do nosso município vive atualmente 
com 95% de seu mercado consumidor concentrado na Argentina. Ao mercado 
internacional, a gente exporta algo como 30 mil toneladas em cinco meses, o que 
é uma quantidade muito baixa quando se trata de mineração. Em suma, o cenário 
econômico do lado da mineração é muito preocupante.

Na área de gás natural, o contrato se encerra em 2019. Há um estudo de uma 
entidade ligada ao Ministério de Minas e Energia que recomenda que a Petrobras 
não renove o contrato com a quantidade acima de 16 milhões de m3/dia, quer 
dizer, 30 milhões de m3/dia, jamais. Porque está no contrato que, consumindo ou 
não, paga-se o valor referente ao teto de importação. Além disso, por um lado, tem 
uma ameaça que é a capacidade de arrecadação do ICMS para Corumbá. Por outro 
lado, o estado tem uma capacidade de transporte que está obsoleta. Há capacidade 
da Petrobras para poder comprar esse gás, se houver o novo acordo com a Bolívia, 
mas não tem a possibilidade de Corumbá, por exemplo, consumir dentro do estado 
ou para algum outro consumidor independente. E era assim, nada podia sair do 
contrato da Petrobras com a Bolívia, era um contrato exclusivo. Tem cliente que 
quer fazer uma compra independente e não consegue.

Assim, Corumbá vive atualmente esse enorme desafio. Acerca da questão 
econômica do município, a capacidade financeira é diretamente proporcional à 
capacidade de atender às demandas, particularmente nas questões mais relevantes, 
que são as sociais. E essa capacidade, ainda mais limitada por conta das políticas 
públicas da fronteira, não é significativa para atender às características da região, 
o que torna o cenário mais preocupante, ainda sinaliza um retrocesso.

Portanto, a grande preocupação é que, se nós temos uma dificuldade hoje, 
o cenário é ainda mais preocupante, porque sinaliza uma capacidade menor de 
resolver nossos problemas, atender as nossas necessidades, especialmente no que 
é mais importante: as demandas daqueles que mais precisam. O padre Marco 
Antônio, ontem, debatendo as questões econômicas, disse: “Vou falar das pessoas”. 
Mas uma coisa, na verdade, leva a outra.



Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Central106 | 

Finalizando, eu quis falar um pouco sobre essas dificuldades, pois, mais do 
que nunca, estamos preocupados com as políticas do governo federal em relação 
à região da fronteira, porque se nós tivemos ao longo de algum tempo uma certa 
capacidade de atendimento, o cenário que se aproxima é de inflexão dessa curva, 
de diminuição dessa capacidade de atendimento. Se a situação é preocupante, 
olhando esse aspecto econômico, estamos indo para uma situação que é pior ainda.

A gente sabe que para os dois municípios daqui, e estendendo a preocupação 
para a Bolívia, a situação piora se não houver alternativas econômicas, de políticas 
públicas, de fomento a um novo modelo de desenvolvimento, criando oportunidades 
para nosso potencial, em relação à verticalização da cadeia produtiva do minério 
de ferro, de agregação de valor à cadeia produtiva do gás natural. Já foi muito 
discutido o polo químico siderúrgico. As discussões sobre grandes projetos para a 
região já foram várias vezes abordadas, mas de concreto mesmo, nada.

A mensagem que trago aqui, e o prefeito ontem deixou bem claro isso em 
sua apresentação, é exatamente a preocupação latente, tanto da população daqui 
quanto da do país vizinho, de que se atualmente temos uma situação um pouco 
longe do que se considera ideal, o cenário que se desenha é mais preocupante ainda. 
Daí a necessidade de discutir e criar alternativas para que a gente aumente, ou no 
mínimo mantenha, as condições que temos no momento.

Essa é a preocupação da administração municipal que deixo evidente. 
Juntamente com nossa comunidade, assim como a de Ladário, deixamos registrada 
aqui essa necessidade de uma reflexão maior sobre os casos dessa população da faixa 
de fronteira, ou, mais especificamente, da região de fronteira, que é mais atingida 
por essa demanda sempre crescente de serviços. Portanto, deixo aqui uma grande 
preocupação nossa em relação a essa situação.

Muito obrigado!

Bolívar Pêgo (moderador)

Muito obrigado, secretário, pela excelente exposição. Passo a palavra ao cônsul da 
Bolívia em Corumbá, Armando Gutierrez.


