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A FRONTEIRA E AS RELAÇÕES MIGRATÓRIAS NO ARCO CENTRAL

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Marco Antônio Alves Ribeiro1

Muito bom dia a todos e todas! Agradeço ao Bolívar pelo convite, pela oportunidade 
de estar aqui e, também, aos colegas da mesa pela companhia. Sou o padre Marco 
Antônio da Pastoral do Imigrante, missionário scalabriniano, e estou aqui na 
diocese respondendo pela Pastoral da Mobilidade Humana (PMH) e pela Pastoral 
Carcerária. Sou vigário da paróquia Nossa Senhora de Fátima, onde auxilio o pároco 
Agostinho nas atividades locais, como religioso, como sacerdote. Eu vou falando 
quem eu sou e ao mesmo tempo apresentando a realidade, pois a minha história foi 
construída nas andanças e em contato com essa realidade, que é o motivo de eu estar 
aqui em Corumbá. Meu carisma é a questão do migrante. A missão scalabriniana 
é responsável, dentro da Igreja Católica, por olhar por essa questão no mundo 
inteiro. Nós temos presença em mais de quarenta países em todos os continentes, 
justamente para fazer esse canal junto com as pessoas que mudam: a pastoral do 
mar, migrações internas, turismo, tudo está dentro do pacote pelo qual a minha 
congregação tem que ter um olhar especial, e a minha capacitação é nessa área.

1. Padre da Pastoral do Imigrante de Corumbá.
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Durante toda a minha formação, passei em alguns lugares nos quais eu tive 
contato com essa realidade e, agora, em Corumbá, me deparo com essa situação. 
Nós temos toda uma rede de trabalho, e nas localidades o trabalho é fomentar a 
atenção especial a essa migração, porque quando estão presentes as políticas públicas, 
as instituições de defesa de direitos e o Estado, a ilegalidade não tem espaço. E é 
por isso que a nossa responsabilidade é fomentar esse comprometimento e essa 
integração das políticas públicas.

Em Campo Grande, há missionárias que trabalham com a questão migratória; 
em Cuiabá, tem a Casa do Migrante, na qual se trata de toda aquela questão de 
trabalho escravo, carvoarias... É lá na Casa do Migrante que o governo se depara 
com essa situação; é nessa casa que essas pessoas ficam até encontrar uma nova 
direção, e lá recebem atenção, em parceria com o estado, com o município.

A partir da migração dos haitianos, outro ramo da parte das irmãs foi aberto na 
fronteira do Acre, para poder atender àquele fluxo migratório que há lá. Eu trabalhei 
em Lima, no Peru, e de lá eu atendia do Equador até a Bolívia. Acompanhava tudo, 
pois essas são as rotas migratórias, as rotas utilizadas. E a nossa fronteira é uma das 
principais formas de ingresso. Por que falo isso? Porque essa é a que fica mais perto 
de São Paulo e de mais fácil acessibilidade. Dentro dessas rotas, por exemplo, o 
Equador facilita a chegada de qualquer estrangeiro. A partir do Equador, atuam 
os coiotes, e eles nós conhecemos: são aqueles que “ajudam” os migrantes a chegar 
ao seu destino, usurpando o dinheiro deles.

Eles têm três opções, assim bem definidas. Sei disso a partir dos relatos e porque 
eu estive em todos esses lugares. É mais ou menos nessa linha que acontece: alguém 
chega ao Equador, e os coiotes devem cobrar mil e poucos dólares para jogá-los por 
Letícia (Colômbia). Se eles têm um pouco mais de dinheiro, jogam pelo Acre, e se 
estão dispostos a pagar um pouco mais, jogam em Corumbá. Para vir para cá custa 
de US$ 3 mil a US$ 5 mil por pessoa. Esse é o desafio que temos aqui, pois quando 
chegam nessa fronteira, os coiotes pegam tudo o que eles têm e os deixam sem nada: 
“Agora é só entrar aqui”. Inclusive alguns deles pegam um táxi do outro lado, meio 
“baratinados”, e vêm para o centro de Corumbá, achando que é ali na rodoviária que 
tem o posto da migração, e têm que voltar. Mas aí já estou falando de outra coisa...

Agora, falando do Peru, eu conheci e cruzei a fronteira do Acre mais de uma vez, 
acompanhando essa gente, há dez anos. Até porque eu morei em Rondônia, então 
o arco Central, todo esse seu espaço, eu conheço de trabalho e vinda esporádica. 
Passando por Puerto Maldonado, Iñapari, Assis Brasil, ali está a tríplice fronteira 
com a Bolívia, até porque ali próximo não tem cidade alguma na fronteira da 
Bolívia, salvo um pouco mais ao sul.

De Rio Branco, eles descem para Rondônia e acabam parando lá. Agora tem casa 
no Acre, mas, antes, esses migrantes acabavam parando em nossa casa, em Cuiabá. 
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Entretanto, qual o destino dessas pessoas? São Paulo e Rio de Janeiro, o de muitos 
deles. Conheci esse lado da fronteira porque, em Lima, os que trazem esses migrantes 
deixam que eles fiquem "de molho" na cidade e vão levando por etapas. Essa é a 
oportunidade que a gente tem para tirar essas pessoas das garras dessa organização 
criminosa. Eles deixam as pessoas "de molho" em Lima e, se não acontece nada, 
quando o caminho está aberto, eles continuam o trajeto deles em Juliaca, no Peru, 
Desaguadero, na fronteira com a Bolívia, e cruzam. Eu vivi o drama dos migrantes, 
porque eu fui roubado naquela fronteira. Quando os migrantes chegam aqui relatando, 
eu sei o que é, porque perdi tudo em Desaguadero.

Em La Paz, eles deixam mais um pouco "de molho". Lá tem a Casa dos 
Migrantes e a coordenação da PMH, que é nacional, e também algumas entidades 
locais. Da capital boliviana seguem para Santa Cruz de la Sierra, chegando depois à 
nossa fronteira. Muitos dos migrantes que chegam aqui pegam o registro – os que 
conseguem o visto boliviano, não sei se legal ou não – e entram no Brasil. Eu fiz 
uma matéria na emissora local em que trato desse caminho.

Antes de ir para o Peru, eu trabalhei em São Paulo. Lá, na paróquia Nossa 
Senhora da Paz, nós temos uma referência, a Casa do Migrante, e atendemos 
a mais de 150 imigrantes. Agora, com o boom da migração haitiana, a Cáritas 
abriu mais uma casa, e as irmãs scalabrinianas também o fizeram. Assim o espaço 
de atendimento ao migrante aumentou, mas é na igreja Nossa Senhora da Paz, 
na estação do Glicério, que essas etnias se encontram, e são várias. Lá, o nosso 
desafio é a oficina de costura. Sabemos muito bem disso. Nessa fronteira, essa é a 
demanda de trabalho.

Às vezes é triste ouvir alguém falar: “Ah, eles vêm para o Brasil tirar o emprego 
dos brasileiros”. Não é isso. Tem mais brasileiro fora do que estrangeiro aqui. 
Por que os brasileiros são acolhidos fora, na Europa, e nós não acolhemos nossos 
vizinhos, nossos migrantes? É o mercado que chama. O problema é nossa legislação, 
que agora deu uma mudada, mas, antes, era só por isso. Vê se a gente cria algum 
empecilho, algum embargo, aos turistas das regiões economicamente melhores? 
Turista tem cartão de crédito, tem como provar que vai gastar aqui. Inclusive, até a 
propaganda atual do turismo é: “Vem que o Brasil é seu”. Oxalá possa ouvir dizer: 
“Vem que tem espaço para todos”. O país não vai ficar mais pobre por isso, não.

A Argentina faz isso com mais facilidade, bem como o Equador e também 
a Bolívia. Então, por que nós estamos com tanta resistência quanto à questão de 
segurança nacional? Claro que o foco na questão do migrante é: “Você é uma 
ameaça até que prove o contrário”. Ainda bem que a nova lei do migrante dá outro 
rumo à questão. Todavia, continuamos assustados, ainda mais com a situação em 
que vivemos atualmente em nosso país; há mesmo esse medo do migrante, pois ele 
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vem fazer aquilo que o brasileiro já não faz. Eu sei disso porque visitei os haitianos 
que passaram pela nossa casa de Manaus.

Nós acolhemos praticamente 80% do fluxo migratório de Manaus, que passa 
pela Casa do Migrante da igreja São Geraldo. Pergunte a qualquer haitiano que 
esteve na cidade se não foram nessa igreja atendidos pelos nossos padres. Eu estive 
nas granjas do interior do Rio Grande do Sul e lá não havia jovens disponíveis, ou 
eram os migrantes ou eles fechavam. Então, eles vieram para suprir um mercado 
de trabalho que não tinha mão de obra brasileira.

Só que o problema é que o visto de trabalho para contratar lá fora é caro, não é? 
Tem todas as demandas de documentação... Então, o que se observa é: “Deixem esses 
migrantes virem e depois que eles sofrerem muito, nós os contratamos como mão de 
obra barata”. E são muitos. Nós sabemos como aqui eles são massacrados,  inclusive  
são usados para pressionar os trabalhadores locais. Porém, na verdade, muitas 
empresas contratam. Isso aconteceu nas empresas de alimentos do Rio Grande do 
Sul: “Vamos contratar esses migrantes”. Eles são vítimas do sistema econômico, 
mas o mercado está chamando. Se não estivesse chamando, eles não estariam 
vindo para cá, estariam indo para outro lugar. Então, há necessidade da orientação, 
porque eles gastam muito para chegar aqui, endividam a família. Por que eles não 
desistem? Por que acabam pegando o caminho da clandestinidade para poder 
entrar? É porque endividaram a família. Se tivesse alguém para orientá-los na saída 
ou até no meio do caminho, eles não precisariam pagar US$ 10 mil, US$ 15 mil. 
Bastavam US$ 4 mil ou US$ 5 mil, o que já é muito caro.

Aqui a gente vai à fronteira, estou lá quase sempre e sei o que passa. Chega o 
boliviano que foi convidado: “Venha que tem trabalho em São Paulo”, “venha com a 
esposa, que tem trabalho, e traga mais um”, e ele aproveita e traz três. O que mora lá 
tem entrada tranquila, a não ser que tenha passado e esquecido de fazer a imigração. 
O outro, o que está contratado, a empresa com certeza diz: “Olha, leva esse dinheiro 
aqui para mostrar no Brasil, como turista”. E o outro não tem nada. Ele deixou o 
dinheiro lá com a família, porque a situação é difícil, em alguma comunidade de 
nosso interior de onde vêm essas pessoas especialistas em costura.

Sabemos que os que vêm são para suprir o mercado de costura: eles não são do 
centro, são do interior. Entrando em um país estranho, o telefone já não tem mais 
sinal, se é que o têm. Um fato que mais me chocou e não sai da minha mente: a mãe 
foi e não fez baixa na migração. Na volta, não pôde entrar porque estava irregular, 
tinha saído do país sem dar baixa, foi barrada na entrada. Estava chorando no posto 
aduaneiro. Voltou, a criança gritando com fome, chorando, fez as necessidades e 
comeu. Porque ficou perdida! Emprestei o telefone e ela ligou para o esposo, que 
ficou na oficina de costura, falando: “Não me deixam entrar, não me deixam entrar”.
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Os aproveitadores utilizam essa passividade, pois ali, na fila, no Esdras (posto 
aduaneiro), não tem ninguém orientando. Tem um posto de atendimento ao 
turista, mas os funcionários não podem dar uma outra informação, pois estão lá 
para conceder o visto. Não há uma instituição que dê informação, que oriente. 
Às vezes vou lá, mas não posso fazer esse atendimento de maneira isolada, porque 
corro risco. Também tem os que querem aliciar e fazer de cobaia, porque o produto 
grande passa nas carretas de soja, não é com o mochileiro. Fico atento quando 
pego o ônibus. Todo dia ele é parado lá, e fazem uma sabatina da vida da gente, 
em público, para pegar alguém levando uma isca. Enquanto isso, os cavalos doidos 
e as carretas passam cheios daquilo que não deve.

Até quando vamos ficar pegando as iscas? Será que é necessário tanto rigor de 
segurança com elas? Eu sei que a polícia tem a inteligência e também pega outros, 
eu também atendo na prisão: muitas vezes, aqueles que não consegui ajudar aqui 
vão para a prisão, e eu os encontro lá. Eles dizem: “Disseram que me ajudariam 
e acabaram me trazendo para cá”. Eu sei que quando estou aqui parece que estou 
substituindo a assistência social do município, ou o consulado. Os casos chegam 
até a mim, e nossa responsabilidade é encaminhar aos órgãos competentes, mas 
muitas vezes a demanda é muito grande.

Estamos aqui e nos deparamos com esses casos extremos. Sabemos que somente 
um ou dois vão chegar à assistência social por conta própria, e eis aí a necessidade! 
Agradeço aos voluntários aqui presentes, pois muitas vezes trabalhamos juntos. 
Apontamos um desafio também específico da fronteira. Com tanto espaço, será 
que não teria um lugar adequado – eu não estou pedindo para mim – para que 
alguém pudesse prestar um atendimento? Eu não posso atender lá, informalmente, 
porque eu exponho essas pessoas, pois são casos que requerem cuidado.

A partir do momento que eu for falar com essa pessoa, eu tenho que acompanhá-la 
e deixá-la em um ponto seguro, porque ela está sendo vigiada. Há até empresas de 
ônibus, no Peru, por exemplo, que facilitam esses trajetos: um compra a cadeira 
na frente, e eu a de trás, e escuto o que ele falou com a polícia. Ele está com o 
documento dele e tem que entregar para o cara. E aí eu escuto: “Você me dá seu 
passaporte e tanto em dinheiro, e o visto vai ser emitido amanhã, a tal hora”. 
É assim que funciona. Por isso a necessidade desse espaço lá na fronteira, espaço de 
assistência social, para quem for lá orientar essas pessoas. Porque se nós chegarmos 
antes, com certeza, eles não pegam os migrantes.

A questão é que não temos aqui uma Casa do Migrante. Temos uma parceria 
com a Casa de Passagem, que atende as pessoas em situação de rua. Como é 
necessário um espaço desses aqui! Porque quando essas pessoas chegam com esses 
problemas, nós precisamos mantê-las lá um pouco para ver se estão falando a 
verdade. Tem quem está só a fim de usar a estrutura, porque eles já vêm ensinados: 
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“Olha, vai para Corumbá”. Até na lei atual, a gente corre o risco de ser enquadrado. 
Eles dizem: “Olha, vai lá que a igreja ajuda”. Sabem o nome da igreja, sabem até 
o nome da gente, inclusive meu telefone. Eu ligo para um desconhecido, até se 
for da família, pois é alguém próximo que anuncia essas pessoas, algum parente, 
alguém próximo que tem saber e acaba dando a informação para quem não tem.

Se a gente mantém essas pessoas um pouco, descobre se elas estão falando a 
verdade, e é o tempo suficiente para deixar fora do projeto se elas não estão. Por 
exemplo, apareceram aqui em casa três homens com um papel, e um deles sempre 
se adiantando. Iam para Santa Catarina. Mantive-os três semanas aqui. Um deles, o 
que levava o papel, disse: “Tenho que regressar”. Sumiu, nunca mais o vi. Chamei 
a polícia, pedi que procurassem essa pessoa e ela acabou sendo encontrada.

Apareceu na Polícia Civil um jovem, sem lenço, sem documento e sem 
memória. A polícia acionou a pastoral, acompanhamos esse jovem, que depois 
recobrou a memória e conseguiu localizar a família. Ficou dois meses. Ele morava na 
Casa de Passagem. Demos suporte, ajudamos nos contatos, tentamos ajudá-lo a 
retornar. Soubemos que saiu para trabalhar na Guiana, e, em um lapso de memória, 
disse que passou pela Colômbia e chegou aqui. Fizemos contato com o consulado 
e o encaminhamos de volta para a família. Com o plano de voo, os documentos 
são fornecidos. Então, com a passagem comprada, na sequência, saiu do país dessa 
maneira. Tirei o documento com a foto que eles mandaram e imprimi para ele 
andar por aqui. E a polícia sabia que a gente estava acompanhando.

Há situações que aparecem no presídio onde a gente acompanha, como 
o drama dos bolivianos que saem do regime fechado e vão para o semiaberto 
e aí acabam ficando mais fechados que os regimes fechados, porque se eles 
saem para trabalhar não voltam mais. E quantas vezes o presídio solicita nossa 
presença para orientar, acalmar, para conversar, ajudar, encontrar uma saída. 
Um haitiano ficou preso por ser enganado com um documento falso aqui na 
fronteira. O grupo dele seguiu e foi trabalhar em Cascavel, no Paraná, e ele ficou 
aqui, preso. Na hora que ele sair, vai para onde? Não tinha referência alguma. 
Enquanto está preso, como a família vai visitar, se ela está no Haiti, na África? 
Que visita, que atenção ele tem? Aí fazemos a pastoral funcionar, a gente faz 
campanhas e acaba auxiliando essas pessoas.

O oficial de justiça, conhecendo o trabalho da gente, chama o padre e diz: 
“Olha, vou soltar o cara”. Mas vai para onde em uma sexta-feira à tarde? Aí fui 
lá, consegui espaço no albergue, contatamos o grupo que está lá em Cascavel, e 
compraram a passagem. No outro dia, ele foi se juntar ao grupo e está lá.

Essas são as realidades que nós encontramos nesse trabalho. Atendendo à parte 
de Corumbá, somos responsáveis em orientar qualquer estrangeiro que chegue aqui, 
e inclusive a gente procura promover a cultura, as celebrações, a gente acompanha 
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os grupos emocionais. Por morar aqui e acompanhar esses grupos, nos deparamos 
com essa realidade que se enfrenta localmente, a realidade das feiras livres, a questão 
do menor, que, na Bolívia, é uma realidade e aqui é outra; é aceito lá e chega 
aqui passa a ser trabalho infantil. Nos deparamos com as crianças nas escolas sem 
documentação, porque tem família aqui sem o Código de Endereçamento Postal 
(CEP). O colega tem um porque conseguiu trabalho, mas se não me engano custa 
R$ 250 para cada pessoa tirar toda a documentação.

Sabe quanto de orçamento eu tenho para isso? Cinco por cento do líquido da 
matriz onde moro, que são R$ 350, podendo chegar a R$ 400. Antes de ontem, a 
administração me chamou por causa de um indígena que estava perdido. Já estava 
lá o dia inteiro, e me ligaram ao meio-dia. Fui, conversei com ele, estava indo para 
Brasília, por uma situação de uns parentes que foram mortos em um enfrentamento. 
A Casa de Passagem não tinha espaço. Em Miranda, no Mato Grosso do Sul, a 
cerca de 220 km de Corumbá, sei que tem uma instituição indígena, mas não 
tive nem como checar se era verdade o caso dos familiares mortos em Brasília. 
Não tive, também, tempo de checar se realmente Miranda tem esse espaço e se 
iriam recebê-lo. Eu ia pagar a hospedagem na pensão, mas ele falou: “Eu prefiro ir 
avançando”. Então, ou eu ia arcar com uma noite de hospedagem, e já era tarde, 
ou ia pagar a passagem para Miranda. A hospedagem era R$ 60 e a passagem em 
torno disso. Então, o ajudei com a passagem, acreditando que realmente o que ele 
disse era verdade. Estava sem nada. Era um indígena peruano.

Voltando à pastoral, ela é uma ação social da igreja para contribuir com a 
sociedade. Não estamos aqui para ser assistente social nem para fazer a função do 
consulado boliviano. Estamos aqui para ser a voz da migração, parceiros, ser a voz 
dessas pessoas com a instituição que vai resolver o problema deles, ou orientá-los 
para chegarem seguros a outro lugar. Por exemplo, muitos paraguaios costumam 
chegar aqui. Outro dia chegou um na assistência social de Ladário e disse que o 
patrão dele teve dificuldade para pagar. Disse para ele esperar e aí entrou no banco 
e saiu por outra porta. E ele ficou lá. Segundo seu relato, chegou aqui sem lenço 
e sem documento e continua na assistência social de Ladário. Vamos fazer o quê? 
Depois que consegui dinheiro, comprei a passagem dele para a fronteira e o levei 
à polícia, que o multou por estar ilegal e o tirou de lá.

Para vir, todo mundo passa por Corumbá. A empresa de ônibus vende 
passagem para vir, mas na hora de ir embora não vende se não tem o carimbo de 
saída. Acompanhei três pessoas na polícia, em Porto Murtinho: a polícia deixou 
passar dois para a Bolívia, porém um estava com o documento vencido, e não 
pôde passar. Assim, a família ficou dividida. Voltei com ele e me disseram: “Não, eles 
não querem mais voltar para a Bolívia, querem voltar para cá”. Aí a polícia multou 
os três por estarem ilegais no país e os devolveu à Bolívia.
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Quando chegam esses dramas, as pessoas têm cinco dias para sair do país, 
e a multa varia de R$ 300 a R$ 800. Teve um grupo de senegaleses que tinha 
visto passar três meses na Bolívia. Mas aí, na saída, na migração boliviana, 
disseram a eles: “Vocês não podem passar por aqui”. Assim, os caras ficaram em 
um vácuo. Saem de lá e não podem entrar aqui, e se passam 24 horas da data do 
carimbo do posto aduaneiro Esdras da Bolívia, acabam sendo multados porque 
estão ilegais no país. Mas eles não têm como entrar aqui. Por isso, seria viável se 
tivesse ali na fronteira essa estrutura de orientação: “Olha, você não vai poder 
entrar no Brasil por essas e essas razões. Então, você nem sai da Bolívia. Compra 
passagem e vai embora”.

Tem que ter contato. É essa a situação. Antes de finalizar, quero destacar 
que participo da PMH de Corumbá, no Comitê de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas (CETRAP) do Mato Grosso do Sul, e atualmente estou na gestão 
colegiada, de coordenação, respondendo pela sociedade civil no comitê. Junto com 
as outras entidades que temos, acompanhamos todo o fluxo de demandas de 
todo o Mato Grosso do Sul, os colhedores de mandioca, os índios que estão 
sendo levados a colher maçã em Santa Catarina, e a gente encontra realidades de 
embriaguez, condições expostas a situações difíceis, brasileiros que são cooptados 
para trabalhar em país vizinho... Essas são demandas que chegam ao CETRAP, 
que temos conhecimento e que acompanho.

Coordenei um seminário em Ponta Porã, para identificar essa realidade e outras 
que conheço por trabalhar no comitê. Assim, deparamo-nos com a fragilidade dessa 
fronteira, que não é só tráfico de drogas e armas. Na fronteira, a maioria das políticas 
tem foco só nesses tipos de tráfico, mas muitas vezes não é só isso. Tem o tráfico 
de pessoas, órgãos e crianças, pois aqui é corredor. Mas não tem qualquer relato. 
Claro que não tem, pois aqui é só um corredor. Vai impactar lá em outro lugar... 
A polícia muitas vezes não tem como enquadrar aqui, então acaba enquadrando 
como outra situação. Claro que não vai ter dado...

Então, era sobre isso que eu queria falar. Muito obrigado!

Bolívar Pêgo2 (moderador)

Obrigado a todos os nossos convidados, secretário Cássio Marques, cônsul Armando 
Gutierrez, coordenador-geral Sérgio de Souza e padre Marco Antônio, por todas 
as excelentes falas e apresentações. Vamos abrir agora para quem quiser fazer 
comentários, perguntas, questões. Por gentileza, antes digam o nome e a instituição 
que representam.

2. Coordenador-geral de pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea; 
e coordenador da pesquisa Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política pública.
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DEBATES

José Antônio Assade Faria (assessor especial do prefeito de Corumbá)

Bom dia! Sou assessor especial do prefeito Ruiter de Oliveira, ex-prefeito de Ladário 
e ex-secretário de governo da administração anterior. Eu gostaria de iniciar esta 
pequena participação fazendo uma referência, uma homenagem, ao professor 
Roberto Paixão, pesquisador muito importante, que em 2005 despertou aqui o 
entusiasmo que ele tinha pela questão da nossa fronteira, para as potencialidades 
e as oportunidades. Ele abriu os olhos para a cegueira em que nós vivíamos, a 
imaginar que temos um problema por ser fronteira, esquecendo que temos uma 
oportunidade, um cabedal de oportunidades.

Quero também fazer uma referência à história, pois ela é muito importante, 
principalmente quando pensamos em uma questão que envolve povos diferentes. 
Se não nos apegarmos ao que aconteceu, nós vamos ter um camalote que vai pelo 
rio, como se chama aqui, que vai se enganchando em qualquer barranco. Nós 
temos que ter raízes. Aqui, na nossa região, nós temos raízes muito fortes, e elas 
criam um potencial imenso para pensarmos o que podemos fazer. Isso, às vezes, 
até envolve tentar dimensionar e listar todas as oportunidades que nós temos, de 
tão grandes que elas são, de tão numerosas. E a história nos mostra isso.

Para falar rapidamente, aproveitando a presença do Ipea e do Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR), quero ressaltar um ponto. Aqui, há oitenta 
anos, Brasil e Bolívia construíram juntos na região o que, na minha visão, é uma 
obra gigantesca. Há uma hidrovia entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, 
que tinha sido uma disputa intensa na guerra do Paraguai, e foi construída uma 
ferrovia, ligando esses espaços à Bolívia. Brasil e Bolívia a construíram por meio 
de milhares de trabalhadores: ela inicia na margem do rio Paraguai, onde foi feito 
um armazém, e vai a Santa Cruz de la Sierra. Corumbá e Ladário estão integrados, 
mas, antes, foram ligados ao mundo por meio dessa hidrovia. É o centro da América 
do Sul, ligando Corumbá e Ladário a Santa Cruz de la Sierra.

Não existe no mundo um exemplo mais forte e mais importante de integração, 
educação, saúde, trabalho e segurança nacional do que a construção dessa obra. 
E é uma obra que nós simplesmente abandonamos! O porto por construir está 
abandonado há mais de vinte anos. Enquanto isso, a Bolívia enfrenta uma imensa 
dificuldade para escoamento dos seus produtos por meio do canal do Tamengo. 
Vejam a importância de olharmos para trás e verificarmos o que podemos fazer, 
pequeno em relação ao que já foi feito.

Agora vou falar de uma outra questão histórica, muito incentivada pelo 
Roberto Paixão e por uma visão do prefeito, já naquela época, com relação à 
importância dessa integração. Na primeira administração do prefeito Ruiter de 



Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Central128 | 

Oliveira, foi realizado, em parceria com a Bolívia, um grande seminário, que 
contou com a participação das Forças Armadas, de todos os setores da sociedade 
de Corumbá, todas as secretarias e dos ministros bolivianos.

Desse trabalho, foram criadas câmaras setoriais para tratar de saúde, educação, 
comércio, trabalho e do principal gargalo que nós temos, que são os marcos legais 
da legislação dos países. Nesse seminário, surgiram inúmeras ideias e oportunidades. 
Foi destacada a importância de se fazer um encontro de presidentes, que aconteceu 
em Ladário, com os presidentes da República dos dois países presentes. Esse encontro 
ocorreu por conta da inauguração de um trecho da rodovia que liga Corumbá a 
Santa Cruz, financiada pelo governo brasileiro. Só um parêntese sobre uma bobagem 
muito grande que costumam falar: que o Brasil não deve financiar estradas em 
outro país. Mas é só observar a quantidade de carretas brasileiras para ver quem 
usa a estrada que nós financiamos, e estamos recebendo o dinheiro de volta.

Nessa reunião interministerial, contou-se com a presença de ministros da 
Defesa, da Indústria e Comércio, do Turismo, do Trabalho, enfim, sete ministros 
do Brasil, outros tantos da Bolívia, sentados frente a frente, os dois presidentes, os 
prefeitos e secretários das cidades. Foram traçadas inúmeras metas para a integração 
de nossa fronteira, com presidentes e ministros. Uma oportunidade excelente! Entre 
essas ideias estão: áreas da segurança, da saúde, entre outras. Cada ministro levou 
a sua proposta, mostrou sua função, e entre as ideias estava a grande e sonhada 
indústria binacional, para trabalharmos a questão do gás natural em nossa fronteira. 
É um absurdo, senhores. Nós temos o maior canal de corredor interior do Brasil, 
que é esse sistema interligado de hidrovias, ferrovia e rodovia, ligando os países da 
América do Sul ao Brasil e ligando-os aos oceanos Atlântico e Pacífico, pelo rio da 
Prata. O gás que passa por aqui não é consumido em Corumbá, Ladário, Puerto 
Suárez, Puerto Quijarro: ele vai ser vendido, dando uma volta quilométrica, em 
Santa Catarina. E quando nós pensamos em utilizar esse gás, ouvimos: “Olha, você 
pode até utilizar, mas vai ter que pagar o preço de Santa Catarina”.

Quanto o Ipea e o MDR podem nos ajudar nisso? A presença de vocês é 
fundamental na avaliação do que estamos fazendo, das condições do arco Central, 
das potencialidades que temos aqui. A Bolívia tem gás e ele passa por aqui. Bolívia 
e Brasil têm minérios, e esse minério precisa de uma indústria siderúrgica aqui, que 
pode ser no Pantanal, pode ser lá em Campo Grande, pode ser em algum lugar da 
Bolívia. Mas é um absurdo pensar que todo o nosso minério vai para a China sem 
agregar valor algum na região. Tendo mais energia, terá mais trabalho. Nós pensamos 
nos milhares de bolivianos que saem daqui para se escravizarem em São Paulo, para 
trabalharem na indústria têxtil, quando nós podemos mantê-los aqui.

Quando fui prefeito de Ladário, trabalhei com um grupo de empresários 
brilhantes que se propuseram a implantar uma indústria têxtil em nossa região, 
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atraindo e aproveitando essa mão de obra, uma parte brasileira, uma parte boliviana, 
para que nós fabricássemos em nossa região, impedindo que se fizesse esse fluxo para 
lá, e trazendo para cá o desenvolvimento de uma indústria têxtil no Brasil. E vamos 
falar de história. Ali em frente ao prédio da universidade federal nós temos a fiação 
de uma fábrica de tecidos abandonada há mais de cinquenta anos, e a história mostra 
que alguém pensou nisso antes de mim. É isso que nós precisamos desenvolver 
na nossa cidade.

Nós temos hoje na prefeitura – e falei com o prefeito e com o secretário de 
governo – a disposição de incrementarmos setorialmente todas essas ideias, em 
uma continuidade da gestão anterior, e nós, por meio de cada setor, as discutimos, 
como foi dito aqui ontem pelo representante do MDR. Se nós vamos oferecer 
serviço de saúde, atender aos bolivianos, por que nós não os recebemos para fazer 
esse atendimento? Por que não sermos contemplados em nosso sistema hospitalar, 
em nosso sistema de saúde, para fazer esse atendimento?

Para concluir, o que mais precisamos levar como avanço desta oficina é a 
presença de vocês, dados, downloads, pesquisas, que enriqueçam os nossos trabalhos, 
que vocês trabalhem juntos com as nossas universidades. Que o MDR leve até 
Brasília todas as nossas demandas para que possamos produzir aqui, para que não 
tenhamos mais esse absurdo de ver os recursos destinados à área de fronteira serem 
utilizados pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), em vez de serem usados 
pelos ministérios, em todas as áreas. Para cada uma delas nós temos um cabedal de 
projetos e propostas e de intenções que efetivamente estão além do que realizamos. 
Essa é a posição de nossa cidade em relação ao arco Central.

Finalizando, eu perguntaria: qual o canal que nós podemos utilizar para que 
possamos ter uma comunicação direta com vocês? Como a que tivemos quando 
o senhor me mandou um e-mail para acionar o gabinete do prefeito sobre esta 
programação. Canal para termos vocês aqui de uma forma permanente, atuando 
em todas as nossas ações, junto à prefeitura, junto aos órgãos da polícia, a nossos 
eventos e participando de nossos projetos. Vocês, tanto o ministério como o Ipea e 
a universidade federal, podem dar um selo de qualidade aos nossos projetos e às 
nossas visitas em busca de recursos para implementação de nossos projetos.

Muito obrigado!
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Bolívar Pêgo (moderador)

A fala do senhor foi muito rica. São vários exemplos e sugestões. A mesa pode 
responder, e eu espero que nos trabalhos de grupo a gente esteja captando, também, 
todos esses pontos. Foi uma contribuição excelente!

Daniel Frainer (SEMAGRO/MS)

Bom dia! Quero direcionar minha pergunta ao secretário Cássio Marques. Eu lembro 
muito bem do fórum que teve a discussão referente à mineração, eu estava presente. 
Na verdade, foi uma reunião em que se apresentaram questões relativas ao setor, 
alguns sinais prospectivos, saídas para a crise em que o setor se encontra. Eu tenho 
uma preocupação muito grande sobre aquele dia, pois fomos convidados para uma 
reunião na Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS).

Ficou deliberado que ia ser criado um comitê, composto pelo presidente da 
Assembleia Estadual, um representante da FIEMS e outro da executiva do governo 
do estado. Infelizmente, até o momento, não vi deliberação alguma. Queria saber 
se, por parte da prefeitura, alguém foi procurado para algo em relação a isso, se 
evoluiu? A ideia era trazer essas alternativas para o setor, na forma do governo do 
estado, e que eles poderiam auxiliar naquele planejamento. A ideia da Vale, na 
verdade, era deixar de atuar no estado.

Eles estavam recebendo aquele 1%, mas acumulando cerca de US$ 500 milhões 
de prejuízo ao ano. E a ideia era mesmo sair se não houvesse alternativas em relação 
a essa cadeia. Outro estudo que ele citou é o que foi feito em 2006, que estimou o 
produto interno bruto (PIB) do setor e fez outro encadeamento produtivo local, 
e estava para ser publicado no Ministério da Infraestrutura. Ou seria o dessa 
própria consultoria que fez o levantamento primário de dados e publicou na forma 
descritiva, como nós temos lá, que é o Diagnóstico da Cadeia da Mineração? Só 
que, na verdade, não tem nada de cadeia. Tem só um levantamento de dados 
secundários, sites, que a meu ver não trazem algo prepositivo em direcionamento 
a que se esclareça ou se diagnostique o setor atualmente no estado. Obrigado.

Jorge de Castro (secretário de segurança pública de Corumbá)

Bom dia a todos! Só para contribuir com relação a essa fala do Daniel Frainer, vou 
falar em desenvolvimento porque fui secretário de desenvolvimento econômico 
do ex-prefeito de Ladário, José Antônio. Acabamos de sair de um evento na 
Associação Comercial, e, com relação às providências e a esse fórum da mineração, 
o secretário estadual de desenvolvimento econômico trouxe um decreto assinado 
pelo governador, que cria a câmara temática exatamente para dar continuidade, 
agora oficialmente, pelo governo do estado, a esse fórum. Isso envolve diretamente 
a questão de relacionamento com os bolivianos aqui da fronteira. Como o José 
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Antônio falou, a polícia tem uma grande dificuldade em escoar principalmente 
minério ali de Mutum. A Bolívia procura caminhos alternativos por Puerto Busch,3 

tem que estar 100 km para dentro do Pantanal, enquanto podia estar tirando todo 
esse minério daqui pelo porto de cargas de Ladário.

Tem porto privado, tem porto federal que já existe e está desativado, criado 
há oitenta anos, como o ex-prefeito José Antônio está falando. Então, hoje foi 
criada essa câmara temática e o nosso prefeito de Corumbá, Ruiter de Oliveira, 
solicitou ao secretário de desenvolvimento, ao presidente da FIEMS, que sensibilize 
o governador para que tire do papel uma empresa chamada Mato Grosso do Sul 
Mineral (MS Mineral), a fim de que o setor daqui fique mais forte.

Em Corumbá, estão localizados aproximadamente 80% das reservas minerais 
do estado. Isto propicia à MS Mineral a oportunidade de fazer o trabalho da 
mesma forma como ele é feito em Minas Gerais, no Pará e na Bahia. Então, foi 
um gigantesco avanço, que acabou de acontecer há meia hora, e, com certeza, essa 
empresa vai conversar diretamente com a Bolívia. Isso tem a ver com ferrovia, com 
hidrovia, então o MDR tem de estar a par dessa situação e trabalhar junto conosco. 
De uma forma ou de outra, a economia de nossa região gira muito forte por debaixo 
d’água, além do aspecto político em torno da questão mineral, tanto direta quanto 
indiretamente. É um grande potencial que existe para o desenvolvimento. Temos que 
utilizar a verticalização, e José Antônio falou sobre isso, porque é muito importante. 
O secretário Cássio Marques falou sobre isso também, porque trabalhou no setor.

A gente tem uma perspectiva na questão do gás natural, é importante dizer, 
porque vai ser construída uma termoelétrica aqui, uma coisa que já se trabalhou 
há muitos anos, mas atualmente está para acontecer. Assim, vai ser possível usar 
esse gás como insumo, e ele poderá ser utilizado, também, nas demais atividades 
industriais e comerciais de nossa região. O MDR, por sua vez, precisa nos ajudar 
muito por isso. O Ipea deve levantar isso e demonstrar para os outros ministérios 
que não podemos recuar agora. Essa discussão já aconteceu há dez, quinze anos, 
e não deu em nada, mas agora tem tudo para acontecer, porque o gás, como o 
José Antônio falou, é o grande propulsor, pois é uma energia que pode chegar 
muito barata em Corumbá, já que está vindo da Bolívia. Encarece para chegar a 
Santa Catarina, mas na nossa região vai chegar a um preço muito mais baixo.

Então, queria contribuir neste debate sobre o que o colega falou, porque acabou 
de ser assinado esse decreto pelo governador, e as coisas vão mudar muito. Todavia, 
nós não podemos perder essa possibilidade. Esse canal com o Ipea e o MDR é muito 
importante para que, daqui a cinco anos, não tenhamos que fazer outra reunião 
como esta, para começar tudo de novo, discutir tudo outra vez. O professor Tito 

3. Porto localizado às margens do rio Paraguai, na província boliviana de Germán Busch. Poderá armazenar e proporcionar 
transbordo de grãos, minérios, hidrocarbonetos, fertilizantes, entre outros produtos.
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de Oliveira sabe muito bem que é o caminho que vem desde lá atrás, tudo o que foi 
falado aqui foi pensado há oitenta anos. O que acontece é que os governos mudam 
e aí começa tudo de novo. É preciso ter continuidade, acabar com isso. Por isso 
esse canal precisa ser criado, para que a gente não faça essa discussão apenas por 
fazer, porque nada mais estamos fazendo que recuperando a história, tudo o que a 
gente sabe que pode acontecer aqui. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado.

Cássio Marques (secretário de governo de Corumbá)

Respondendo aos questionamentos, uma parte importante era essa demanda de 
que o governo do estado fizesse surtir os efeitos, no sentido de abraçar a causa, 
e assumisse essa questão da priorização. Por quê? Porque poucos segmentos da 
economia do estado, como as cadeias produtivas dos outros setores, estavam sendo 
contemplados. Um grande problema nosso é a mineração, como o Jorge de Castro 
falou. O governo do estado estava tratando de todos os segmentos da economia, 
olhando as regiões importantes, e nossa preocupação e das empresas que estão aqui 
instaladas é que sabemos que a atividade de mineração é eminentemente quase uma 
exclusividade em Corumbá e Ladário, em função do volume de minério extraído. 
Há outras mineradoras, mas uma política do estado, referente à mineração, deveria 
obviamente ter como prioridade essa região.

Não há dúvida, mas, como ele é um secretário de estado, é evidente que não 
pode desprezar algumas considerações. Só que, preocupados com a urgência de se 
criar essa empresa, concorda-se também com sua abordagem como secretário de 
estado. Mas aí veio essa boa notícia que o Jorge de Castro está trazendo, que agora 
o próximo passo seria a estruturação da MS Mineral, porque aí sim fica aberto um 
canal exclusivo para tratar desse assunto. O pleito da nossa região é que, para a 
posição de diretor-presidente dessa empresa, tivesse uma pessoa fortemente ligada 
à atividade, com experiência nas dificuldades que o setor enfrenta aqui.

Nesta região, a verticalização da produção de produtos siderúrgicos passa pela 
questão dos insumos. Por exemplo, a próxima etapa da cadeia produtiva de minérios 
é o ferro-gusa ou ferro-esponja. Ou seja, precisa-se de carbono. E ele vem de onde? 
Ou vem da areia, mas o processo é meio complicado, ou a indústria de ferro-gusa se 
torna predominantemente utilitária de carvão vegetal, que é outro tipo de atividade 
econômica. O gusa venceu muito em função de desmatamento, do aproveitamento 
de matéria orgânica fruto do desmatamento legal ou ilegal, e depois passou a ser 
oriundo de florestas plantadas. Assim, a produção de carvão vegetal passou, por 
meio de outros critérios, a ter uma indústria, que vem de florestas homogêneas. 
Todavia, a oferta de carvão de origem florestal regular, de florestas plantadas, não 
era possível para suprir a demanda. Então, por exemplo, havia produção em Ribas 
do Rio Pardo, Campo Grande, Aquidauana e Corumbá, mas, atualmente, só tem 
nesta última. E de dois fornos, apenas um está trabalhando. Por quê? Porque são 



A Fronteira e as Relações Migratórias no Arco Central  | 133

só problemas. Custo do insumo e operação em função de sazonalidade, época de 
chuva não tem carvão, uma série de problemas. Então, tem-se uma capacidade 
limitada. Quem resolve isso do ponto de vista do produto já semissiderúrgico? 
É a tecnologia que permite redução de custos, que usa o gás natural e pega o 
hidrocarboneto, que tem a todo tempo oferta contínua, qualidade assegurada, 
uma série de fatores benéficos.

O que impossibilita isso? Essa cadeia não se verticaliza, por quê? Aí vem aquele 
contrato de compra e venda da Petrobras, uma série de dificuldades. A própria 
mineradora, a Vale, por exemplo, que é a maior empresa na área, tem como política 
não competir com seus compradores. Então, ela jamais teria interesse em verticalizar 
a produção, pois assume que não pode ser uma concorrente do seu comprador, 
preferindo manter a política do “vou ser mineradora”. Assim, nós teríamos, dentro 
dessa MS Mineral, a possibilidade de que fossem criadas condições para as empresas 
que viessem verticalizar a produção da cadeia. Portanto, precisamos de um corpo 
técnico especializado, senão a empresa vai enfrentar outros fatores, como na questão 
da negociação de compras, na disponibilidade de gás.

Agora, como está o Mato Grosso do Sul para poder comprar diretamente 
da Bolívia? Em conversas, lá na Bolívia, já houve reuniões com relação a isso. 
O contexto para operacionalizar essa verticalização da cadeia envolve que o governo 
do estado assuma essa questão. Porque prefeitura não pode fazer isso, não tem 
como, não é papel dela, e o estado tem que ter essa prioridade. Entende-se que o 
momento talvez não fosse aquele, mas agora nós temos uma prioridade. O fórum 
deveria ter um documento, e a própria mineradora nos passou o bastão para que o 
município assumisse o papel de fazer essa interlocução com o governo do estado. 
Como o documento veio de uma única empresa, nós procuramos consultar outros 
setores para ver se tinham alguma coisa a acrescentar. Entretanto, esse documento 
praticamente retrata, nesse painel, a realidade do setor de mineração. O que 
acrescentaríamos nisso? É a possibilidade de verticalização.

Quem produziu esse documento o fez visando à sustentabilidade da indústria 
mineral, não abordou outros aspectos que não tem interesse, pela própria atividade. 
Todavia, o município tem, o estado tem, e interessa a todo mundo. Então, é nesse 
ponto que a gente está. Esse estudo ao qual me referi é o trabalho apresentado 
pela secretaria municipal, com dados econômicos de nossa região, salário médio, 
número de trabalhadores do setor, em que se elaborou um indicador comprovando 
para nós que a atividade de mineração, do ponto de vista de retorno social, é a 
atividade que mais impacta para o bem ou para o mal. Se não tiver, ruim; se tiver, 
melhora muito a condição de vida da população do município.

Obrigado.
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Bolívar Pêgo (moderador)

Sobre a pergunta e a sugestão do senhor José Antônio, deixarei o Sérgio de Souza 
falar depois, mas vou tentar responder primeiro. É uma proposta muito boa, e 
eu agradeço, pois significa reconhecimento de nossas instituições. Eu vejo que 
são instituições respeitadas e podem contribuir efetivamente para a melhoria 
da situação do município e até da região, mas é importante compreender os 
perfis de cada instituição. O Ipea é uma instituição de pesquisa aplicada, a gente 
representa uma instituição que procura avaliar políticas. Esse momento é para nosso 
entendimento, conhecimento, amadurecimento e discussão, para que a gente possa 
ter mais conteúdo, mais informações, para que se possa fazer sugestões de melhoria 
de políticas. A gente não está à frente, na execução da política. 

A gente vem na retaguarda, acompanhando. Então, acho que o Ipea pode 
contribuir sim, mas dentro do seu campo de atuação. Esse é um dos papéis do 
instituto, sempre em parceria com o MDR, porque esta pesquisa tem esse formato, 
ainda que um pouco na linha da universidade. Porém, a palavra aplicada tem uma 
relevância, e esse é o grande foco do nosso trabalho. Não é fazer pesquisa por fazer, 
mas identificar políticas que podem e devem ser sempre mais conhecidas para que 
se possam fazer sugestões para melhorias.

Entendo que a realização desta oficina já é o início de uma contribuição. 
Agora, a evolução do processo, a gente espera que possa ser a mais rápida possível e 
com efeitos e resultados junto à localidade – mais particularmente, dentro do arco 
Central. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Quanto a desdobramentos, só 
a nossa reunião e o nosso evento de ontem e de hoje já nos darão muitas luzes para 
que possamos, de alguma forma, tentar influir na melhoria do processo fronteiriço.

Duas coisas são relevantes. Primeira: qual é a vocação local? Vários exemplos 
foram dados em nosso grupo, no qual o secretário participa. A gente discutiu isso 
bastante ontem e vamos concluir hoje. Qual a vocação da cidade, da região e do 
arco? Sérgio de Souza já falou que aqui é passagem para muita coisa. Como ter 
ganhos – e ganhos positivos – do ponto de vista da formalização? O professor Tito 
de Oliveira ontem falou da formalização, regularização, tornar as coisas viáveis e 
positivas de uma maneira geral. O padre Marco Antônio citou vários exemplos 
de ilícitos. Então, como tornar essa passagem tranquila, formalizada e que seja 
benéfica para quem passa e para o município? De que forma o município pode 
ter seus ganhos? E aí é todo o tipo de ganho, não só o financeiro. A melhoria da 
segurança, por exemplo, é um tipo de ganho. E qual é a vocação da região? Já se 
falou da superintendência para favorecer a interlocução. E o que o município tem 
condição de fazer, às vezes até em consórcio com municípios vizinhos, inclusive 
com os bolivianos? O que precisa do governo do estado e do federal?
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A questão federativa tem que ser trabalhada de forma a deixar tudo muito 
claro, porque às vezes a solução está aqui, mas a gente acha que depende do governo 
do estado para ter uma solução local. Basta ter uma melhor interlocução entre 
os agentes locais. Aqui tem uma universidade federal que é muito forte, tem um 
mestrado específico sobre fronteira que é referência nacional. Tem um professor 
aqui presente (Tito) que é referência nacional no que faz. Aqui tem a Vale, uma 
das maiores mineradoras do mundo, para dar como exemplo. Corumbá possui 
os quatro modais de transportes em funcionamento (porto, aeroporto, ferrovia 
e rodovia). Quer dizer, como ter uma articulação positiva disso tudo que é local?

Por que o gás não abastece a cidade? Porque possivelmente a decisão foi 
mais privada, foi da Petrobras, de não distribuir o gás ao longo do percurso. E o 
projeto inicial dentro do território brasileiro abarcava isso: identificar as grandes 
localidades, os potenciais ao longo desse caminho, para que o gás fosse utilizado 
para favorecer os locais, as cidades, as indústrias. E isso não aconteceu porque 
prevaleceu o interesse privado.

Então, é importante trabalhar nessa dimensão: o que é local e pode ser 
viabilizado aqui, o que é estadual, no que a superintendência pode e deve atuar, 
pensando na região e no próprio arco, e o que é nacional. E aí entra a discussão da 
distância, pois Brasília está muito longe. Infelizmente, a gente tem que considerar 
que Brasília não está efetivamente preocupada com os vários pontos de fronteira, 
a não ser aqueles que são muito problemáticos e que têm reflexos nos grandes 
centros. As ações são pontuais, até tornar a situação mais ou menos tranquila e 
depois praticamente volta ao que era antes. Essa é uma realidade e, infelizmente, 
funciona desse jeito.

Sérgio de Souza (Sudeco/MDR)

Rapidamente, esse informe do Bolívar me lembrou outra coisa que devia ter falado 
e acabei esquecendo, sobre algo que, acho, tem um papel importante. Em 2014, 
salvo engano, foi constituída na Câmara Legislativa uma Frente Parlamentar de 
Fronteira (Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento da Faixa de Fronteira, 
reivindicada pela Frente Nacional de Prefeitos, em março de 2012). Se não me 
engano, era um deputado do Rio Grande do Sul que estava com eles.

Bolívar Pêgo (moderador)

A Frente Parlamentar do Sul é muito organizada, articulada e atua muito na fronteira.

Sérgio de Souza

Acho que existe, e esse é um novo caminho, também. Quando o Bolívar fala Brasília, 
e a gente fala Brasília, são os que tomam decisões, centralizam recursos, a gente sabe 
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como se dá essa dinâmica. Só que o fórum da questão dessa frente parlamentar, 
porque o Legislativo tem esse poder, tem essa capacidade de sensibilizar, acho que 
é um outro caminho, também. A gente deve ter uma atuação mais virtuosa no 
caso dessa frente parlamentar em relação à fronteira. Acho que já temos alguns 
representantes tanto na Câmara quanto no Senado.

Acho que pode ser uma questão suprapartidária. Aí, talvez, a gente deva 
identificar no Legislativo, e acho que a superintendência pode auxiliar, pois, por 
mais que nós estejamos no Executivo, nossa superintendência é uma autarquia. 
Apesar de estar vinculada ao MDR, ela está em um outro nível de decisão e de 
atuação. Então, esse trabalho na região de fronteira tem que cuidar disso. Ir para 
além dessas áreas problemáticas, como ontem o General João Denison falou, pois 
a fronteira é muito problematizada. É o caso do tráfico de armas para o Brasil, em 
que ocorreu um episódio muito violento no Rio de Janeiro e em São Paulo, e aí 
alguém vai lá, fotografa as armas, faz a reportagem, mostra alguém com as armas 
passando na ponte de um lado para o outro, e o governo, desarticulado, atua para 
que venham resolver aquilo. Como ele falou, de forma pontual, sempre não oficial.

Então, a gente não consegue, dentro daquele aspecto que se falou ontem, 
mudar uma certa inversão de lógica. Volto a dizer, sem desprezar a defesa e proteção, 
que são fundamentais, mas se deve colocar essa questão do desenvolvimento da 
fronteira como algo mais sistemático. Isso é um discurso nosso, como técnicos, mas 
também precisa de um esforço grande dos governos estaduais e locais. Nós, técnicos, 
vamos agora para a superintendência, levamos isso para Brasília, mas eu, como 
servidor de carreira, não tenho poder de decisão.

Esses papéis não desaparecem, estão lá. Então, a possibilidade de articulação 
com servidores e técnicos está sempre aberta. A manutenção disso e o seu reforço, 
seja qual for a liderança que estiver à frente dos órgãos, são coisas que precisam ser 
feitas de maneira sistemática. E aí faço votos que a gente consiga ter um trabalho 
bom com o governo do estado, junto com o Comitê de Fronteira, e dar conta de 
poder retomar. Porque é importante e fundamental a gente dar conta das demandas 
de Corumbá, mas há outras demandas de outros municípios da fronteira.

A grande dificuldade é fazer isso chegar até nós e de maneira sistemática. 
Vocês têm reuniões, seja uma ou duas por ano, mas que a gente consiga captar 
aquilo que está acontecendo no território. Eu sei que a gente está em um 
período difícil, complicado, mas a gente consegue. Nem que se faça reunião por 
videoconferência. Como há sempre escassez de recursos financeiros, pode-se utilizar 
a tecnologia como forma de aproximação, discussão, debate e encaminhamento. 
A gente tem como viabilizar, como entrar em contato, mesmo que não se consiga 
vir aqui, embora isso de poder estar presente no local seja muito rico.
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É preciso tentar mover esforços para ter uma governança específica de fronteira, 
uma política que seja mais sistemática. Essa é a dificuldade que tenho como técnico 
da superintendência, e acho que o ministério vai se sensibilizar também com isso, 
de a gente conseguir transformar. Não que a gente vá fazer oficinas todo ano, mas 
que tenha pautas mais no foco o ano todo, de maneira regular. Que a gente tente 
fazer três, quatro reuniões por ano, o que a gente conseguir fazer dentro daquelas 
possibilidades. Que a gente não volte, como o secretário falou, daqui a cinco anos, 
e a fronteira continue como uma ilustre desconhecida. Daqui a cinco anos, que 
os problemas que se conseguiu abordar aqui estejam encaminhados, que a gente 
tenha projetos elaborados, que esteja na busca de recursos, que os projetos estejam 
sendo implantados, para funcionar. O trabalho da superintendência e do ministério 
é ajudar a articular e participar do processo sistematicamente.

Bolívar Pêgo (moderador)

Eu vejo um ponto positivo em o Sérgio de Souza ter vindo como representante 
da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e do MDR, 
porque são instituições próximas, com papéis diferentes, mas complementares. Ainda 
sobre o fornecimento do gás natural em Corumbá, caso isso acontecesse, o preço 
pago aqui poderia ser menor do que o pago nos grandes centros consumidores, 
dado que a distância é bem menor da Bolívia até aqui.

Manoel Rodrigues (vereador por Corumbá)

Gostaria de parabenizar a presença do cônsul Armando Gutierrez. Minha pergunta 
é para ele. Senhor Armando, representando aqui o governo do presidente Evo 
Morales, vai ser algo bastante importante sua opinião em referência à bioceânica. 
Em 2015, um grupo de empresários daqui do estado fez uma viagem até La Paz, e 
de lá a Quito, para tratar da rodovia. Porém, não houve sucesso nas reivindicações 
para que fosse oficialmente um corredor bioceânico quando se fala em rodovia. 
Não houve uma resposta do governo da Bolívia em relação ao trabalho que eles 
fizeram, ou seja, de todo o levantamento, toda a operação que foi feita, sobre o 
que precisava fazer na fronteira, que precisava regularizar a fiscalização, as aduanas, 
sobre os investimentos que tinham de ser feitos para poder se tornar realmente 
um corredor bioceânico.

Já existe essa rota, já tem transporte até aqui. Lógico que se pode canalizar para 
o Peru. Mas, pergunto: o que a gente pode voltar a conversar sobre isso, cônsul, 
para que possamos, como fronteira, ajudar nesse tema? Para saber se vai ser só o 
MRE ou se o governo municipal também pode colaborar com isso? Eu estive com 
representantes do setor de transporte há um mês e ficou claro que o estado do 
Mato Grosso do Sul precisa ter vias de escoamento, então, eles estão indo por Porto 
Murtinho. Gostaria de tentar fazer esse entendimento, porque não houve avanço 
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na nossa conversa, aqui da fronteira, sobre a rodovia. E saber como o presidente 
Evo Morales está enxergando essa rodovia bioceânica para melhorar esse fluxo; 
pois, veja bem, tudo o que a gente falou de saúde, educação e desenvolvimento, a 
gente começa a potencializar porque Corumbá tem essa vocação. Eu acredito que 
vindo mais emprego, investindo mais em transportes, a gente vai conseguir ter 
uma boa participação nessa integração, e meu papel aqui como vereador é atender, 
não só os corumbaenses, mas os nossos irmãos daqui da fronteira. Do nosso lado 
de cá, vamos fortalecer a migração, vamos apoiar a Receita Federal também, para 
poder melhorar esse trâmite. Eu queria ouvir do cônsul o que o governo da Bolívia 
pensa dessa rota bioceânica para que de fato seja uma rota oficial.

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

Muchas gracias. Soy oficial Alvaréz, de Bolivia. Trabajo y estoy promoviendo un 
proyecto importante para Bolivia, desde luego, pero también para toda la región. 
El Comitê Interinstitucional de Fronteira (CIF) es un movimiento social, ciudadano, 
que no tiene nada que ver con gobierno, tampoco con empresas privadas. Es una 
iniciativa ciudadana. Detengo varias preguntas, y desde luego, tengo que hacerlas 
en esto panel, pero un poquitito que me dejen hablar aquí, unos minutitos, nada 
más, presentando esta idea. El CIF pretende crear una zona económica especial de 
desarrollo de toda la provincia Germán Busch, al frente de Corumbá.

Esta idea tiene básicamente la necesidad de tener algunos incentivos fiscales 
para que pueda ser de esa forma, una zona económica especial. Zonas económicas 
especiales existen en todo el planeta, también aquí en Brasil y Manaus es una de 
ellas, con mucho éxito, y nosotros queremos hacer una cosa similar desde luego 
aquí en Bolivia. Todas las fronteras son muy dinámicas y tienen muchos problemas, 
unos mayores y otros menores, pero esta frontera como alguien dijo: “es más o 
menos pacífica”.

También estoy de acuerdo con lo que dijo el Padre Marco Antonio, sobre 
todas las vicisitudes y los problemas de los migrantes que van oficialmente, o 
que temporalmente pasan de allá para acá y tienen unos inconvenientes etc. 
Creo que es necesario que los gobiernos municipales, de aquí de Brasil, Corumbá 
y Ladário, y de Bolivia, Puerto Suárez y Puerto Quijarro, no solo esperen lo que 
La Paz o Brasilia puedan imaginarse en poder de solucionar los problemas de la 
frontera. Creo que nosotros que vivimos acá tenemos muchas posibilidades de crear 
y desarrollar políticas, que nos hagan vivir bien mejor. Y además orientar a nuestros 
gobernantes en los centro de decisión para que ellos puedan ver que estas zonas 
también tienen necesidad de desarrollo. Esto es lo que tenemos a propugnar también 
con este movimiento ciudadano, llamar la atención a nuestros gobernantes locales, 
nacionales y estaduales, digamos, de que necesitamos eso. Solo para terminar: allá en 
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Bolivia, por una parte se habían dos puertos, y ahora se han construido el tercero, 
en el canal Tamengo, que nos va posibilitar un comercio internacional más fluido.

Acá, ayer he conocido, y en Bolivia también dijeron que hace tiempo, había un 
puerto en la ciudad de Ladario. Yo no sé se estoy equivocado, me corrijan por favor, y ese 
también se puede desarrollar y beneficiaría mucho a las exportaciones e importaciones de 
Bolivia. Y desde luego de Brasil también. Nosotros tenemos cinco sistemas de transportes 
de mercancías que potencializan el comercio exterior en este lugar: ferroviario, carretero, 
la hidrobia, también hay una pista de aterrizaje y el gasoducto, que acá también dijeron 
que en este lugar también no se puede aprovechar de este producto.

En Bolivia, con la zona económica especial, queremos también que el gas se quede, 
porque en Bolivia es igual que acá. Pasa de largo y tampoco lo vemos. Desde luego, uno 
se siente que la economía de Bolivia es como en Brasil, un poco estancada y nosotros 
estamos sufriendo también una crisis que ya va por el tercer año consecutivo en la 
frontera. Es pues una de las razones por las cuales estamos queriendo propugnar esa 
zona económica especial. Yo me sumo a la pregunta que hacia aquí a nuestro cónsul y al 
concejal de Corumbá, pero también aquí a nuestro hermano Cássio. Cómo podría este 
gobierno local dinamizar los comités de frontera que existen pero que no funcionan? 
Hace tiempo que no se reúnen. Cuando yo quise hacer algo en ese sentido, el libro de 
acta no se encontraba en Bolivia. Creo que ese es un indicador a parecer de que este 
instrumento de desarrollo fronterizo no está funcionando bien. Sin embargo, es de 
nuestra voluntad para que los comités vuelvan a tener reuniones periódicas. Entonces, 
esta misma pregunta al señor Cássio Marques. Gracias.

Tito de Oliveira (UFMS/Campus do Pantanal – CPAN)

Bom dia a todos! Gostei da mesa, foi extremamente rica. Tinha muita coisa 
para falar, mas não vou falar tanto. Nós da Academia somos muito movidos por 
frases, vou colocar aqui pelo menos duas para sintetizar o que penso. A primeira 
é do ex-ministro e fundador do Ipea, João Paulo dos Reis Velloso. Ele disse que 
o Brasil é o país das oportunidades perdidas. Foi um grande cidadão brasileiro! 
Entre muitas coisas que ele disse sobre o porquê de isso acontecer é que, no geral, 
tanto o nacional quanto as localidades olham mais para o macro e se esquecem de 
olhar para o micro, para as coisas que estão acontecendo.

Então, esse é um fato. A gente tem que estar sempre atento às questões 
menores, porque às vezes o desenvolvimento faz parte delas. Outra frase que eu 
gosto muito é do professor Ignácio Rangel, meu grande guru. Ele dizia o seguinte: 
a gente tem que tomar cuidado, porque o Brasil sempre fez seu desenvolvimento 
na base do nível do estrangulamento. Estrangulava mais e fazia, estrangulava mais 
e fazia... Nós não temos a tradição do planejamento. O que acho interessante nessa 
questão, em relação às frases que citei , é que na fronteira – fazendo uma análise, 
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ou fazendo um estudo sobre essas cidades gêmeas, como Corumbá, de fronteira 
do Brasil – vamos verificar uma série de particularidades que essas cidades ou as 
regiões de fronteira possuem em relação a regiões não fronteiriças.

Encontra-se alguma questão de formalidade, nível de funcionalidade, mas 
há uma que é extremamente importante. Nas regiões de fronteira, ao contrário 
das regiões não fronteiriças, as questões conjunturais têm um peso maior do que 
as questões estruturais. Isso, inclusive, foi muito abordado por todos. Qualquer 
mudança que aconteça na conjuntura, em Campo Grande, por exemplo, o reflexo 
é muito pequeno, como foi o caso da mudança do valor do câmbio (dólar/real), das 
ações do governo e assim por diante. Aqui, basta uma ação com a qual a população 
não concorde, eles fecham a fronteira e criam um problema. É aí que Corumbá 
vai descobrir como a Bolívia é importante: na hora que fecha a fronteira. Quando 
o dólar sai de R$ 2,50 e vai para R$ 4, para Campo Grande, isso é uma questão 
que só vai ter impacto daqui a seis, oito meses.

Aqui na fronteira, os fluxos mudam imediatamente. Trocam-se. Então, o 
peso da conjuntura é muito grande nessa região, e isso traz impacto imediato. 
Olhando-se essas particularidades, essas regiões de fronteira, especialmente as 
cidades conurbadas, têm algo muito importante. É que, em um determinado 
momento, essas cidades de fronteira, de um lado, são polo dinâmico; do outro, 
polo consorciado. De repente, quando acontece alguma coisa dessa conjuntura, 
esses polos mudam, e aqui passa a ser polo consorciado e lá polo dinâmico. Isso 
tem que ser bem percebido, porque senão a gente corre o risco de tomar atitudes 
equivocadas. Outra coisa importante, quando se começam a analisar essas cidades 
fronteiriças, é que o outro lado, à exceção da Argentina, mas Uruguai, Paraguai e 
Bolívia, o outro lado tem se aproveitado melhor dessas oportunidades, seja como 
polo consorciado, seja como polo dinâmico.

O que está acontecendo recentemente? Quando houve a mudança do câmbio 
(real/dólar), eu fiz uma viagem dois meses depois, havia recurso do projeto de 
pesquisa, então eu fui a Sant’Ana do Livramento/Rivera, a Aceguá/Acegua, 
a Uruguaiana/Paso de los Libres, a Foz do Iguaçu/Puerto Iguazú/Ciudad del 
Leste, e eu já trabalhava com Ponta Porã e com Corumbá.

Então, o que se observa? Os polos dinâmicos, antes da desvalorização do real 
em relação ao dólar, eram do outro lado, lá em Sant’Ana do Livramento/Rivera. 
Rivera é que era o polo dinâmico, e Sant’Ana do Livramento, o polo consorciado. 
Aqui, o polo dinâmico estava na Bolívia, e Corumbá era o consorciado. Pedro Juan 
Caballero era o dinâmico, e Ponta Porã, o consorciado. As cidades, por exemplo, 
Ponta Porã e Corumbá, até certo ponto souberam, de certa forma, aproveitar o fato 
de serem polo consorciado. O problema agora inverteu, Corumbá é o polo dinâmico, 
e na Bolívia está o consorciado. Ponta Porã é o polo dinâmico, e Pedro Juan, o polo 
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consorciado. Por uma série de fatores, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas 
estão acontecendo. Então, nós temos que observar essa dinâmica para exatamente 
não errar no foco. Eu dou um exemplo do que aconteceu recentemente.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) teve 
um projeto muito bonito, chamado MS sem Fronteiras. Com todas as críticas que 
tenho ao Sebrae, eu acho que foi um projeto diferenciado. Foi um projeto bancado 
pelo Banco Mundial. E aí, o que aconteceu? A Bolívia se aproveitou muito bem 
desse projeto, do dinheiro que veio do exterior por meio do Sebrae. O projeto 
acabou, e aí, o que aconteceu? Na Bolívia, o projeto continua. Em Pedro Juan 
Caballero e Ponta Porã, o projeto também aconteceu, e o Paraguai continuou com 
o projeto, enquanto Ponta Porã não continuou. Corumbá também não, mas lá na 
Bolívia, sim. Tanto que tem uma empresa holandesa investindo muito dinheiro 
no momento, e a tendência é que chegue aí à questão de milhões de dólares, um 
negócio muito interessante, e, por conta desse projeto, já pegando o caminho do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Então, eu acredito que nós temos que olhar para essas questões micro e 
esquecer um pouco as questões macro, que não dependem da gente. Eu lembro 
que participei, e inclusive o secretário também participou, de um seminário que 
aconteceu no final dos anos 1990 sobre a questão do gasoduto. A gente alertava 
para o seguinte: o gasoduto não é para resolver os problemas do Mato Grosso do 
Sul, ele é para resolver os problemas de São Paulo. Eles estão falando de centros 
dinâmicos brasileiros. Ele vai, apenas, passar aqui. Se a gente souber aproveitar na 
condição de ser passagem, e por saber que está passando, e tiver uma proposta de 
utilização do gás, micro, pequena... Mas, não. Nós queremos o preço mais baixo. 
Isso não vai acontecer. E eu me lembro muito bem de que todos os economistas 
que estavam nesse seminário, e o nosso secretário deve lembrar, diziam: agora o 
Mato Grosso do Sul vai explodir, porque afinal de contas nós vamos ter um gás 
extremamente barato, e, como essa energia vai ser muito barata, nós vamos atrair 
indústrias. E eu me lembro da pergunta que eu fiz para a mesa: vamos ser radicais? 
Vamos dizer que amanhã a energia aqui vai ser de graça. Significa que o Mato 
Grosso do Sul vai ser industrializado?

Não! Porque isso é um conjunto de fatores tão grande que termina não 
ocorrendo. Não adianta ter uma energia barata, ou o gás que está passando aqui, 
que isso não vai resolver. E por fim, com relação ao setor siderúrgico, eu coordenei 
a primeira e segunda aproximação do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), 
e isso não aparece. Por que isso não aparece no zoneamento? Porque todos os 
nossos exercícios orientavam para que o incentivo à implantação e à melhoria das 
condições siderúrgicas desse resultados para mil espaços e não para Corumbá, por 
conta do plantio de árvores e uma série de outros fatores.
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Nós chamamos um especialista de São Paulo para essa questão de siderurgia, 
e ele falou o seguinte: “Olha, siderurgia tem que dar um passo à frente, e um passo 
à frente quer dizer um polo minero-siderúrgico, e, um passo mais à frente, um 
polo químico-siderúrgico, e aí vai”... Como é que se vai trafegar um caminhão 
com produtos altamente tóxicos sobre o Pantanal, onde o preço do seguro é mais 
caro que o preço do produto? Ou seja, eu não posso pensar no polo siderúrgico no 
Pantanal porque o transporte de qualquer produto, se for passar pelo Pantanal, vai 
ter o preço do seguro quintuplicado, e o valor do produto vai ficar muito elevado,  
inviabilizando o negócio.

Eu só não sei até que ponto isso é verdade (o secretário Cássio Marques fala 
que em parte sim, em parte não). É exatamente isso que eu queria perguntar a 
vocês, primeiramente ao secretário Cássio e ao cônsul da Bolívia, porque o cônsul 
não é obrigado a entender da questão econômica. Até que ponto Corumbá está 
observando o fato de que hoje ela é o polo dinâmico, e quando ela é o polo dinâmico, 
vai ter outras perspectivas, não a de simplesmente ser um polo consorciado como 
era, mas ter outras perspectivas?

Se vocês estão olhando Corumbá nessa perspectiva de que a cidade está em 
uma situação diferente, com a questão dos fluxos, que em vez de correrem para 
lá, agora estão correndo para cá. O que isso significa?As organizações políticas 
têm por natureza, na fronteira, a lógica do fechamento e não a lógica da abertura.

Cássio Marques

Em resposta ao vereador Manoel Rodrigues, que falou sobre transporte, ontem 
conversávamos sobre onde o município pode atuar para facilitar algumas situações. 
Por exemplo, em relação ao transporte para a Bolívia, tem alguma coisa que se pode 
fazer em fluxo contínuo, ou seja, uma carreta sai da fábrica, atravessa a fronteira 
e entrega em Santa Cruz ou outro destino; e há o caso em que se traz o produto 
para Corumbá e é exigido o transbordo dessa mercadoria, para uma carreta que 
seja habilitada a fazer o transporte até o destino. A carreta tem que estar licenciada 
na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e também no Ministério 
dos Transportes da Bolívia. Essa é uma situação. Existe uma dificuldade muito 
grande de atender a esse requisito, que é o transporte com transbordo da carga. Nós 
não temos, no município, uma infraestrutura para isso, fora algumas iniciativas, 
como a Armazéns Gerais Alfandegados de Mato Grosso do Sul (Agesa), que pode 
ser utilizada por algumas cargas que obrigatoriamente têm que estar no depósito 
alfandegário, além de outras cargas de exportação que não necessariamente precisam 
estar em depósito. Nós não temos infraestrutura para essa carga que não precisa 
passar por depósito alfandegário.
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Então, é uma situação difícil, por isso foi conversado ontem como a gente 
pode encaminhar uma solução, por qual motivo e o que impacta no custo, que 
também é um fator de dificuldade. Eu dizia, a área não é o grande empecilho, o 
caso é a gestão. Como é que o município vai exercer gestão sobre essa atividade, 
por exemplo, sobre estacionamento? É uma coisa mais afeita à iniciativa privada. 
Então, é uma dificuldade, mas é uma coisa que tem que ser olhada, uma questão 
a ser vista. O senhor Oscar Canaviri falou sobre a situação do comitê de fronteira. 
Durante os últimos quatro anos da antiga administração do prefeito Ruiter, como 
o assessor do prefeito José Antônio disse, foram feitos vários encontros. Culminou 
com um documento do encontro dos presidentes, na Marinha, em Ladário. Houve, 
então, a entrega de um documento com vários pontos do comitê em conjunto 
com os representantes de Corumbá e da Bolívia. Formatamos o documento e o 
entregamos nas mãos dos dois presidentes.

Como nós estamos começando esta gestão, eu vou me comprometer a 
recuperar a documentação desses encontros que foram realizados em Ladário 
e no centro de convenções em Corumbá, onde foram pautados vários assuntos. 
Essa descontinuidade, como disse o Sérgio de Souza, no nosso caso também 
acontece. Os documentos devem estar à disposição da administração para a gente 
recuperar seus conteúdos e voltar a nos reunir.

Oscar Alvaréz Canaviri

Solamente de que a partir de ahora, digamos, de este encuentro, qué se puede hacer? 
Deberíamos ser más dinámicos en hacer encuentros más fluidos, más cercanos, más 
constantes, para que no tengamos dificultad en recuperar esos y otros papelitos.

Cássio Marques

Eu vou falar uma coisa para o senhor, sobre a gente fazer em um primeiro momento 
aquela reunião envolvendo os prefeitos e os membros da sociedade boliviana e 
representantes nossos, do setor comercial, pessoas do local. Precisamos começar a 
nos reunir de novo. Se houve descontinuidade, vamos tentar recuperar essa prática. 
Esses projetos de verticalização da produção, no aspecto de polo gás-químico, 
têm algumas situações com problema. Existe tecnologia para tudo, mas agora, no 
aspecto do polo minero-siderúrgico, já é uma coisa muito mais tranquila, pois o 
produto siderúrgico, o aço, o ferro fundido são biodegradáveis, vão para a natureza 
e voltam a ser minérios.

Então, do ponto de vista de minero-siderurgia, esse impacto é muito pouco 
significativo. Agora, se vai ter florestas plantadas, a produção de mudas vai ser 
difícil, pois depende de uma outra coisa que não é afeita a nossa região. Verticalizar 
contando com o insumo gás natural é outra situação, porque se tem controle maior. 
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Inclusive, até a emissão de gases é uma coisa menos impactante que a queima de 
qualquer outro tipo de combustível. Do ponto de vista minero-siderúrgico, isso 
é muito menos preocupante que o processo gás-químico. Aí é mais complicado, 
mas na verdade tem que se pensar nisso, nas iniciativas locais que possam priorizar 
o uso desse recurso que a gente tem. Porque, para transportar uma tonelada de 
minério de ferro gasta-se US$ 30/tonelada; se for o gusa, US$ 300/tonelada. Então, 
qual é o frete, o do minério gusa? E ainda tem o valor do seguro, mas o valor 
agregado em relação ao minério de ferro é superior. O primeiro estágio, que 
é o gusa, já é de R$ 900/tonelada para R$ 60/tonelada. Quer dizer, teríamos 
uma capacidade de transporte (hidroviário, ferroviário ou rodoviário), que 
poderíamos estar transportando um produto com valor agregado quase centenas 
de vezes maior. Assim, estaríamos gerando impostos com maior valor.

Armando Pacheco Gutierrez (Cônsul da Bolívia em Corumbá)

Lamento que se ha ido el señor Alvaréz, del Comité de Fronteras. La zona económica 
especial no existe dentro de la normativa boliviana. Hasta hace unos dos años, 
existía la zona franca, como decían. Eso significaba que podían dirigirse, tener 
allí talleres, donde funcionen las industrias que tenían mayor valor agregado a los 
productos primarios, y con la calidad de acabados, podían salir para la exportación 
directamente. Llegados del exterior, por decir de China, a una zona franca, productos 
no terminados que acababan por irse también hacia a Brasil, Paraguay y cualquier 
otro lugar. En Chile sabemos que existe la zona franca de Iquique, pero no se llama 
zona económica especial.

Ese denominativo de zona económica se utiliza más en los sistemas marítimos, 
y la zona económica, la que muchos países reclaman. Sin embargo, no tenemos en 
la normativa boliviana, ese denominativo de zona económica especial. Entiendo la 
preocupación del comité de frontera, que seguramente hay mucha gente involucrada, 
que es de Quijarro, de Puerto Suárez, con una preocupación a jugar, porque 
tienen que desarrollar sus ciudades y improvisar. También hay el tema de ambos 
lugares como Corumbá, que cede espacios para vehículos, camiones, carretasy 
embarcaciones. Para las embarcaciones, casi que son las cabeceras, no? Podemos 
aprovechar mejor el sistema de las vías fluviales. Sin embargo, el tema de las 
carreteras es algo muy rápido. Se no tenemos muchos recursos, pero sí sabemos 
aprovecharlos en ambas las ciudades, la frontera podría sacar buenas utilidades 
económicas. El tema de turismo especialmente, el tema de restaurantes. Porque el 
camionero tiene una particularidad: él escoge el lugar donde vá parar, se duchar, 
comer, hacer la manutención en el camión y reposar.

En este lugar, Corumbá, van a tener que parar los camioneros para comer. 
Los vimos en el lado boliviano. Los camioneros paran en Roboré y en Puerto 
Suárez, y ellos movilizan y dinamizan la economía. No podemos decir qué tantos 
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pasan pero sí que pasan. Sin embargo, si sabemos aprovechar, podemos sacar 
muchas utilidades. El tema del desarrollo de la frontera del lado boliviano, y creo 
que aquí también eso ocurre, no es simplemente un tema regional, es también 
de los gobiernos centrales, tanto de Bolivia como de Brasil. Incluso, han añadido 
algunos encuentros entre los presidentes de los dos Estados, para realizar algunos 
convenios, especialmente en el tema del gas.

Nosotros sabemos que esta región, y más adentro también, Campo Grande, 
se utilizan del gas, y creo que la compañía Vale también. Hay una grande necesidad 
de gas porque necesitan generar energía para sus industrias y todo. En Bolivia, 
sabemos que está cumpliendo su contrato con Brasil en cuanto a proveer o vender 
el gas. Sin embargo, hay algunas especulaciones falsas de que Bolivia no estaría 
cumpliendo, de que tenía solamente diez metros cúbicos a menos o un millón a 
menos, como que si fuera algo para desprestigiar no solo al gobierno de Bolivia, 
sino también al gobierno de Brasil. Lo triste, yo diría, es que se ha dado crédito a 
esas especulaciones que también se ha aprovechado la prensa de Bolivia y de Brasil.

Igualmente, la Petrobras no haría más contratos para la compra de gas y que 
esa capacidad tan contestada de asumir contratos con la Petrobras, la tendría 
que asumir una empresa privada. Nosotros entendemos que en algunos días, y 
hay habido algunos planteamientos, precisamente en la reunión que hubo hace 
unos dos meses entre el gobernador Azambuja, el representante del Ministerio 
de Obras Públicas del Brasil y su correspondiente de Bolivia. Los tres firmaron 
en la oportunidad aquí en Corumbá, una carta de intenciones. Va haber una 
nueva reunión en Bolivia, y está programada sino para julio, quizás en agosto. 
De manera que, seguramente, en esa reunión nuevamente volverán a tratar 
sobre esos temas.

Yo entiendo que la preocupación por ejemplo, acá y de toda esa zona, es 
que quizás había alguna dificultad en el tema en Bolivia porque hay que hacer un 
trámite, en la policía hacen una fila, talvez un mayor arreglo en el Estado boliviano, 
con algunas obras más. Sin embargo, son las cosas de cada país que precisamente 
están coordinando y pudiendo hablar una decisión del lado brasilero, que afecta las 
carretas, para que puedan pasar para territorio boliviano y no atrasarse. Obviamente, 
no se pueden programar los conflictos sociales que se presenten en ambos los lados. 
Alguna vez, hay gobierno que acredita mucho, mucho en la economía, tanto de 
Brasil como de Bolivia. Ojala que un día nos libremos de eses problemas.

Otra pregunta es del señor Manoel sobre la bioceánica, en que está. Yo también 
voy considerar la pregunta y contestar obviamente. Sobre la bioceánica, estamos 
hablando de la ferrovía que está en pleno trámite. Ha habido algunos países como 
Alemana, que quieren formar parte y construir esa ferrovía. Construirla tanto 
así, yo creo que esos países están equivocados porque no es necesario construirla 
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totalmente porque en este momento está construida. La única parte que está en 
construcción es especialmente en Bolivia, entre Santa Cruz y Bulo Bulo y entre Bulo 
Bulo y Cochabamba, y de allí para acá ya existe ferrovía. Necesita mejorar. Eso va 
a disminuir obviamente los altos costos de transporte. Hace un momento, decía el 
señor Cássio Marques que el mineral va a US$ 30,00 la tonelada, y el transporte va 
con intereses más arriba. Esto es lo que ha ocurrido y esa es la oportunidad de señalar, 
mejor transportar antes que explotar o producir. El transporte encarece mucho el 
tema de los costos y es una temática común. En Bolivia, el tema de la movilización 
del sistema, de posibilitar la rapidez del transporte, es una preocupación. Sabemos 
que existe alguna innovación aquí en el lado brasilero, la ANTT no está ocupada 
de eso. Allá en Bolivia, tenemos la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 
Telecomunicaciones y Transportes (ATT), una especie de similar. Ambos tienen 
sus normativas que han salido casi unos veinte años atrás, pero que se lo admito 
que están en este momento, tanto en Brasil como en Bolivia, puliendo, decimos, 
limando el sistema para que se pueda facilitar.

Otro día mismo, ocurre que había una cumbre en Bolivia (Cumbre Mundial 
de los Pueblos – por un mundo sin muros, realizada en Tiquipaya, Cochabamba, 
20 y 21 junio 2017), que están luchando contra los muros, tuve que pasar este 
documento como un alerta. Un bus con mucha gente que está apoyando esa 
lucha, estaba viniendo a la cumbre. Un vehículo, muy bueno, perteneciente a una 
empresa turística, no pudo pasar porque no estaba inscrito en la ATT de Bolivia. 
Sin embargo, tenemos que nos librar de ese problema, y vimos en carne propia 
que ese tema se debe tomar en cuenta en toda la reunión que se llega acá. Hay que 
pulir ese asunto que no haya ese tipo de impedimento.

Nosotros decimos que, y no dicen los abogados, toda la norma tiene su 
excepción como toda la ley debería tener en todas las normas alguna excepción. 
De repente, el urgente. Otro día, estaba con los bomberos, por ejemplo. Cuando 
urge un incendio en Bolivia, tienen que poder pasar el vehículo para ayudar. 
Caso si nosotros tendríamos bomberos en Bolivia, tendrían que pasar a este lado 
para ayudar. Cualquier ayuda no debe tener obstáculos. Eso precisamente lo que 
se puede recuperar, por ejemplo, ese tipo de términos, que yo voy a informar sobre 
eso y obviamente hacer una sugerencia, una recomendación, para que eses aspectos 
mejoren en mi país. Que se tome en cuenta esas referencias, y esas recomendaciones 
surtan este tipo de reto, que el señor Bolívar tuvo la feliz idea de iniciarla de la para 
acá. Bueno, creo que con esas palabras satisfecho las preguntas y las sugerencias 
también del señor concejal de Corumbá. Gracias.

Cássio Marques

Um outro ponto importante é o polo dinâmico. Por exemplo, no último carnaval, 
foi feita uma pesquisa de onde vieram as pessoas, e a Bolívia apareceu com fluxo 
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muito significativo. Então, hoje em dia, se for organizar qualquer evento dentro de 
Corumbá, a presença de bolivianos nas festas é muito grande: “mercado interno”, 
disse o vereador Manoel Rodrigues. Tivemos um evento turístico há uma semana, 
com o presidente da fundação de turismo do estado, que esteve aqui conversando. 
Há uma ação do estado e da prefeitura, vão fazer uma visita a Santa Cruz, no sentido 
de verificar quais são as agências de turismo de lá, os pacotes, quais os atrativos 
que ligariam Corumbá e Bolívia. Então, esse fluxo de turistas que a gente percebe 
em determinadas ocasiões, durante a semana, também aparece. Inclusive, com a 
carretera (rodovia), ficou muito fácil a vinda das pessoas de Santa Cruz.

Então, vamos fazer uma visita às agências de turismo de Santa Cruz, 
principalmente, para abrir um diálogo, apresentar Corumbá como destino na 
programação turística das agências. Verificar se é possível incluir Corumbá e 
Bonito nas ofertas dos destinos das agências de Santa Cruz. O comércio local já 
se beneficia com a vinda dos bolivianos. Quanto mais o real valoriza, maiores são 
as vendas e o lucro no mercado interno.

Padre Marco Antônio Ribeiro

Gostaria de abordar duas coisas. É interessante como a China produz lá e traz os 
produtos. Nós precisamos fragilizar o trabalhador para que ele produza de graça, 
porque ele produz por peça, e uma peça que pagam entre R$ 0,50 e R$ 1,00 vai 
ser vendida em loja de grife, lá no shopping, a R$ 200,00. Então, fazem isso ao 
trabalhador, levando-o até lá, e o fazendo pagar hospedagem, alimentação. Um frio 
desses que teve outro dia, a gente atendeu um jovem que, ao receber o salário, 
precisou de um edredom e pagou R$ 350,00 pelo produto. O edredom custava 
R$ 50,00. Mas ele não sabia quanto custava, pois ele fica ali em função da produção. 
Quanto mais peças produz, mais ele ganha. Como posso admitir uma coisa dessas?

Para não pagar o preço do transporte, eu vejo o imigrante passando por todas 
essas situações: é mão de obra escrava, como disse o assessor José Antônio. Eles já 
não estão mais no Brás, nem no centro de São Paulo, estão saindo por essa região 
para fugir dos olhares da exploração da mão de obra, estão vindo para as cidades 
vizinhas. Então, por que não Corumbá? Por que não produzir aqui ou na Bolívia 
para lançar produto como fazem na China?

Outra coisa. Saiu a nova lei das migrações. Eu gostaria que todas as instituições 
que trabalham na atenção ao imigrante pudessem analisar essa lei, para que ela possa 
ser aplicada efetivamente. Eles aprovaram a lei no Congresso, mas as instituições 
que trabalham na segurança pública ou nas políticas públicas não conhecem e 
não sabem quais as mudanças que essa lei traz. Por fim, já que estou do lado 
de vocês dois (Bolívar e Sérgio), morei em Sobradinho, atendi às demandas do 
Varjão, que me levavam muito aos ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações 
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e Comunicações e, também, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Conheço 
muito bem. Morei três anos lá. Obrigado.

Rosa Almeida (UFMS/CPAN)

Bom dia! Minha pergunta é para o Sérgio de Souza, do MDR, aproveitando a fala 
do padre Marco Antônio. Há muitas leis aprovadas, mas que não saem do papel. 
Aprovaram a lei do free shop (Portaria no 307/2014, do Ministério da Economia), e 
eu gostaria de saber do palestrante se já tem conhecimento de ter sido concretizado, 
saído do papel em alguma das cidades gêmeas que foram contempladas. No caso 
de Corumbá, já foi aprovado, o prefeito sancionou, aceitando essa caracterização 
como cidade gêmea, mas desconheço alguma ação que tenha sido feita para 
concretizar, até porque esbarra na situação da documentação, na Receita Federal 
do Brasil e tudo mais. Eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento, se, em 
alguma cidade gêmea, as ações estão sendo mais concretas, e qual o maior desafio 
para que isso saia do papel. Obrigada!

Sérgio de Souza

Obrigado pela pergunta. A questão dos free shops é um lado desconhecido, realizado 
pelo ministério, no qual nós, das superintendências, não fomos convidados a dar 
maior contribuição. Eu sei que tem a Portaria no 213/2016, do MDR, em que o 
governo reconheceu quais eram as cidades gêmeas. Na época houve uma disputa 
grande, porque Mato Grosso ficou sem ser reconhecido. Então, autoridades de 
Cáceres questionaram o ministério. Mas, enfim, acho que o estudo foi bem claro, 
e Cáceres não está prevista, até esta data. Eu sei que Corumbá foi contemplada. 
Até onde vai meu conhecimento, e eu confesso que nesse assunto ele é parco, eu 
não conheço experiência alguma. Talvez, Bolívar, no corpo da pesquisa, tenha 
tido mais contato no arco Norte, e talvez saiba alguma coisa do arco Sul, nos 
estudos do Ipea. Salvo melhor juízo, não conheço nenhuma experiência exitosa 
sobre free shops. Sei que há uma grande demanda [em se inserir no rol das cidades 
gêmeas] em função do decreto, justamente porque possibilitaria a implantação 
dos free shops. Vejo, assim, que os free shops podem ser usados como ativos do 
desenvolvimento, mas percebo que o momento é um pouco desfavorável, como 
o professor Tito de Oliveira falou.

Talvez haja alguma coisa que a gente possa regulamentar e pensar no momento 
em que as condições conjunturais forem mais favoráveis, mas, particularmente, 
preciso confessar meu pouco conhecimento, pois não sei como está isso nas outras 
cidades gêmeas. Talvez o MDR saiba, porque as superintendências não foram 
partícipes. Isso acontece bastante, porque Brasília, na verdade, é um mundo à 
parte, muitas vezes o ministério não fala a mesma língua da superintendência e 
vice-versa. Vocês do Ipea tiveram mais contato?
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Bolívar Pêgo (moderador)

Não no nosso âmbito. Eu diria até que Brasília é algo extremamente fragmentado. 
Pode ser que esteja acontecendo no âmbito do governo, em outro ministério. 
Isso é outra coisa que acontece muito. Às vezes, não necessariamente determinado 
tema está sendo avaliado na área que deveria, outra área é que está fazendo isso. 
E aí existem as várias razões para isso tudo. Nós podemos falar um pouco sobre a 
situação de Cáceres, que o ministério nos solicitou um estudo, e algumas atividades 
já estão em andamento. O secretário quer complementar a respeito dos free shops.

Cássio Marques

O que se tem notícia é que estão no âmbito da Receita Federal a regulamentação da 
atividade e a questão da abrangência,4 de como funcionaria. Seria mais ou menos 
assim: o acesso a essa área, uma área delimitada, ou um empreendimento acessível, 
seria apenas para quem estivesse retornando. Por exemplo, fui a Santa Cruz e 
retornei ao Brasil, eu, brasileiro, posso passar no free shop e comprar. Eu, morando 
em Corumbá, ir lá e comprar, não posso. A ideia é exatamente como funciona o free 
shop no aeroporto. Vou ao exterior e ao retornar passo no free shop, compro e entro 
no país novamente. Não seria, assim como se pensa, uma área livre de impostos. 
Em vez de comprar um relógio ali, vou lá no free shop e compro com isenção de 
imposto. Não é assim! A ideia não é essa. Mas não sei se vai mudar, o contexto não 
era esse. Funcionaria como se estivesse dentro de um aeroporto, no desembarque 
internacional, acessível para quem estivesse retornando ao Brasil.

Tito de Oliveira

Vou falar um negócio interessante. Nós estamos vivendo um momento em que 
um jornalista da televisão pauta toda a televisão brasileira. Então, toda vez que o 
jornalista fala alguma coisa forte sobre a questão das fronteiras, aí acaba que sai 
nos demais jornais da televisão. Quando o jornal de maior audiência, da principal 
emissora do país, aborda o tema, o governo toma iniciativa. E aí fica inventando 
essas modas, e isso é invenção de moda, como são outras coisas do governo todas 
as vezes que o jornalista pauta o maior jornal de notícias.

Rosa Moura (Ipea)

Sobre o estudo de Cáceres, demandado à equipe de Fronteiras do Ipea, pelo MDR. 
Por que ele? Porque o ministério está revisando a relação das cidades gêmeas – e esse 
é um conceito que a gente deveria também colocar em discussão – e para isso eles 
precisam de um estudo que confirme a existência dessas relações. E, também, seria 

4. A Receita Federal já regulamentou, e algumas cidades gêmeas estão trabalhando para implantação de seus free 
shops. O de Uruguaiana (Rio Grande do Sul) foi inaugurado em junho de 2019.
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interessante que outros estudos de caso fossem feitos, porque há outras situações 
de cidades com relações notoriamente conhecidas e que ainda não se incluem nas 
cidades gêmeas. O próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
identificou algumas mais, e nós do Ipea também identificamos outras.

Bolívar Pêgo (moderador)

A Rosa Moura é quem fará a coordenação técnica do estudo,5 e todos da nossa 
equipe irão participar, para que se possa dar mais essa contribuição, principalmente 
diante dessa necessidade de o ministério fazer novos estudos e da oportunidade de 
se fortalecer a parceria técnica entre Ipea e MDR. Eu queria saber se alguém mais 
tem alguma pergunta, sugestão. Não havendo, eu agradeço a todos mais uma vez 
e convido a retornarem aos trabalhos de grupo à tarde.

5. O estudo foi realizado e apresentado ao MDR no mês de novembro de 2018, com a sugestão de que Cáceres 
(Mato Grosso) e San Matías (Bolívia) fossem consideradas cidades gêmeas. O estudo foi aprovado pelo ministério, e 
a confirmação veio por meio da Portaria MDR no 1.080, de 24 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial da União 
(DOU), de 29 de abril de 2019.


