
ORGANIZAÇÕES DOS CIF’s – COMITES DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA SÃO BORJA-BRA/ SAN TOMÉ-ARG 

Organização do I CIF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização do II CIF em San Tomé-ARG 

 



ORGANIZAÇÕES DOS CIF’s – COMITES DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA SÃO BORJA-BRA/ SAN TOMÉ-ARG 

 

Comitiva do PPGPP no II CIF: 

 

  

 

 

 

 

 

 



                   
                                   

___________________________________________________ 

Prof. Dr. Marco Fontoura Hansen 

Reitor da Universidade Federal do Pampa-Brasil 

 

CURSO INTERNACIONAL - Iº COMITÊ DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA SÃO BORJA-

BRASIL/ SANTO TOMÉ-ARGENTINA 

Taller Internacional – 1º Comitê de Integración Fronteriza São Borja-Brasil/ Santo Tomé-Argentina 

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Eufrasia Padilha participou como organizadora do “Curso 

Internacional – I Comitê de Integração Fronteiriça São Borja-RS/ Santo Tomé-Ctes.”. 

Realizado no dia 14 de junho de 2018, na sede do Centro Nativista Boitatá em São Borja. 

Totalizando 8h de atividades. 

São Borja, Rio Grande do Sul/Brasil, 14 de Junho de 2018.  

 

 

 ___________________________________________________ 

Eduardo Bonotto 
Prefeito de São Borja-Brasil 

___________________________________________________ 

Ministro Alejandro Massucco 
Cónsul Argentino em Uruguayana 

 



                   
                                   
  

 

 

 

Programação/ Programa 

 Curso Internacional – Iº Comitê de Integração Fronteiriça São Borja-RS/ 

Santo Tomé-Ctes 

Programa del Taller Internacional – Iº Comitê de Integración Fronteriza San 

Borja-RS/ Santo Tmé-Ctes 

 

DATA: 14 de Junho de 2018/ 14 de Junio de 2018 

LOCAL: Centro Nativista BOITATA  (São Borja) 

ENDEREÇO: Rua Francisco Miranda, 225 – Bairro: Do Passo 

HORARIO: 08:00Hs às 17:00Hs 

Pela manhã: 

8:00hs  

- Credenciamento 

9:00hs 

- Solenidade de abertura 

10:00hs 

- Montagem das mesas das Comissões  

10h30min 

- Início dos trabalhos das Comissões 

12h30min 

- Pausa para almoço 

 

 

Pela tarde: 

14:00hs 

- Discussão nas mesas das Comissões 

15:00hs 

- Elaboração das Atas das Comissões 

16:00hs 

- Elaboração da Ata Final 

17:00hs 

-Leitura e assinatura da Ata Final e Encerramento 

 

 

 

Comissões do Comitê de Integração Fronteiriça São 

Borja-RS/ Santo Tomé-Ctes: 

- Dialogo Político 

- Facilitação Fronteiriça 

- Meio Ambiente e Saúde 

- Educação, Cultura e Universidades 

- Comércio, Turismo e Infraestrutura 

 



                   
                                   

___________________________________________________ 

Prof. Dr. Marco Fontoura Hansen 

Reitor da Universidade Federal do Pampa-Brasil 

 

CURSO INTERNACIONAL - Iº COMITÊ DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA SÃO BORJA-

BRASIL/ SANTO TOMÉ-ARGENTINA 

Taller Internacional – 1º Comitê de Integración Fronteriza São Borja-Brasil/ Santo Tomé-Argentina 

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jardel Vitor da Silva participou como organizador do “Curso 

Internacional – I Comitê de Integração Fronteiriça São Borja-RS/ Santo Tomé-Ctes.”. 

Realizado no dia 14 de junho de 2018, na sede do Centro Nativista Boitatá em São Borja. 

Totalizando 8h de atividades. 

São Borja, Rio Grande do Sul/Brasil, 14 de Junho de 2018.  

 

 

 ___________________________________________________ 

Eduardo Bonotto 
Prefeito de São Borja-Brasil 

___________________________________________________ 

Ministro Alejandro Massucco 
Cónsul Argentino em Uruguayana 

 



                   
                                   
  

 

 

 

Programação/ Programa 

 Curso Internacional – Iº Comitê de Integração Fronteiriça São Borja-RS/ 

Santo Tomé-Ctes 

Programa del Taller Internacional – Iº Comitê de Integración Fronteriza San 

Borja-RS/ Santo Tmé-Ctes 

 

DATA: 14 de Junho de 2018/ 14 de Junio de 2018 

LOCAL: Centro Nativista BOITATA  (São Borja) 

ENDEREÇO: Rua Francisco Miranda, 225 – Bairro: Do Passo 

HORARIO: 08:00Hs às 17:00Hs 

Pela manhã: 

8:00hs  

- Credenciamento 

9:00hs 

- Solenidade de abertura 

10:00hs 

- Montagem das mesas das Comissões  

10h30min 

- Início dos trabalhos das Comissões 

12h30min 

- Pausa para almoço 

 

 

Pela tarde: 

14:00hs 

- Discussão nas mesas das Comissões 

15:00hs 

- Elaboração das Atas das Comissões 

16:00hs 

- Elaboração da Ata Final 

17:00hs 

-Leitura e assinatura da Ata Final e Encerramento 

 

 

 

Comissões do Comitê de Integração Fronteiriça São 

Borja-RS/ Santo Tomé-Ctes: 

- Dialogo Político 

- Facilitação Fronteiriça 

- Meio Ambiente e Saúde 

- Educação, Cultura e Universidades 

- Comércio, Turismo e Infraestrutura 

 



                   
                                   

___________________________________________________ 

Prof. Dr. Marco Fontoura Hansen 

Reitor da Universidade Federal do Pampa-Brasil 

 

CURSO INTERNACIONAL - Iº COMITÊ DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA SÃO BORJA-

BRASIL/ SANTO TOMÉ-ARGENTINA 

Taller Internacional – 1º Comitê de Integración Fronteriza São Borja-Brasil/ Santo Tomé-Argentina 

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Muriel Pinto participou como organizador do “Curso Internacional – I 

Comitê de Integração Fronteiriça São Borja-RS/ Santo Tomé-Ctes.”. Realizado no dia 

14 de junho de 2018, na sede do Centro Nativista Boitatá em São Borja. Totalizando 8h de 

atividades. 

São Borja, Rio Grande do Sul/Brasil, 14 de Junho de 2018.  

 

 

 ___________________________________________________ 

Eduardo Bonotto 
Prefeito de São Borja-Brasil 

___________________________________________________ 

Ministro Alejandro Massucco 
Cónsul Argentino em Uruguayana 

 



                   
                                   
  

 

 

 

Programação/ Programa 

 Curso Internacional – Iº Comitê de Integração Fronteiriça São Borja-RS/ 

Santo Tomé-Ctes 

Programa del Taller Internacional – Iº Comitê de Integración Fronteriza San 

Borja-RS/ Santo Tmé-Ctes 

 

DATA: 14 de Junho de 2018/ 14 de Junio de 2018 

LOCAL: Centro Nativista BOITATA  (São Borja) 

ENDEREÇO: Rua Francisco Miranda, 225 – Bairro: Do Passo 

HORARIO: 08:00Hs às 17:00Hs 

Pela manhã: 

8:00hs  

- Credenciamento 

9:00hs 

- Solenidade de abertura 

10:00hs 

- Montagem das mesas das Comissões  

10h30min 

- Início dos trabalhos das Comissões 

12h30min 

- Pausa para almoço 

 

 

Pela tarde: 

14:00hs 

- Discussão nas mesas das Comissões 

15:00hs 

- Elaboração das Atas das Comissões 

16:00hs 

- Elaboração da Ata Final 

17:00hs 

-Leitura e assinatura da Ata Final e Encerramento 

 

 

 

Comissões do Comitê de Integração Fronteiriça São 

Borja-RS/ Santo Tomé-Ctes: 

- Dialogo Político 

- Facilitação Fronteiriça 

- Meio Ambiente e Saúde 

- Educação, Cultura e Universidades 

- Comércio, Turismo e Infraestrutura 

 



                   
                                   

___________________________________________________ 

Prof. Dr. Marco Fontoura Hansen 

Reitor da Universidade Federal do Pampa-Brasil 

 

CURSO INTERNACIONAL - Iº COMITÊ DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA SÃO BORJA-

BRASIL/ SANTO TOMÉ-ARGENTINA 

Taller Internacional – 1º Comitê de Integración Fronteriza São Borja-Brasil/ Santo Tomé-Argentina 

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lisianne Ceolin participou como Palestrante do “Curso Internacional – 

I Comitê de Integração Fronteiriça São Borja-RS/ Santo Tomé-Ctes.”. Realizado no dia 

14 de junho de 2018, na sede do Centro Nativista Boitatá em São Borja. Totalizando 8h de 

atividades. 

São Borja, Rio Grande do Sul/Brasil, 14 de Junho de 2018.  

 

 

 ___________________________________________________ 

Eduardo Bonotto 
Prefeito de São Borja-Brasil 

___________________________________________________ 

Ministro Alejandro Massucco 
Cónsul Argentino em Uruguayana 

 



                   
                                   
  

 

 

 

Programação/ Programa 

 Curso Internacional – Iº Comitê de Integração Fronteiriça São Borja-RS/ 

Santo Tomé-Ctes 

Programa del Taller Internacional – Iº Comitê de Integración Fronteriza San 

Borja-RS/ Santo Tmé-Ctes 

 

DATA: 14 de Junho de 2018/ 14 de Junio de 2018 

LOCAL: Centro Nativista BOITATA  (São Borja) 

ENDEREÇO: Rua Francisco Miranda, 225 – Bairro: Do Passo 

HORARIO: 08:00Hs às 17:00Hs 

Pela manhã: 

8:00hs  

- Credenciamento 

9:00hs 

- Solenidade de abertura 

10:00hs 

- Montagem das mesas das Comissões  

10h30min 

- Início dos trabalhos das Comissões 

12h30min 

- Pausa para almoço 

 

 

Pela tarde: 

14:00hs 

- Discussão nas mesas das Comissões 

15:00hs 

- Elaboração das Atas das Comissões 

16:00hs 

- Elaboração da Ata Final 

17:00hs 

-Leitura e assinatura da Ata Final e Encerramento 

 

 

 

Comissões do Comitê de Integração Fronteiriça São 

Borja-RS/ Santo Tomé-Ctes: 

- Dialogo Político 

- Facilitação Fronteiriça 

- Meio Ambiente e Saúde 

- Educação, Cultura e Universidades 

- Comércio, Turismo e Infraestrutura 

 



                   
                                   

___________________________________________________ 

Prof. Dr. Marco Fontoura Hansen 

Reitor da Universidade Federal do Pampa-Brasil 

 

CURSO INTERNACIONAL - Iº COMITÊ DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA SÃO BORJA-

BRASIL/ SANTO TOMÉ-ARGENTINA 

Taller Internacional – 1º Comitê de Integración Fronteriza São Borja-Brasil/ Santo Tomé-Argentina 

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Edson Romário Monteiro Paniágua participou como Palestrante do 

“Curso Internacional – I Comitê de Integração Fronteiriça São Borja-RS/ Santo Tomé-

Ctes.”. Realizado no dia 14 de junho de 2018, na sede do Centro Nativista Boitatá em São 

Borja. Totalizando 8h de atividades. 

São Borja, Rio Grande do Sul/Brasil, 14 de Junho de 2018.  

 

 

 ___________________________________________________ 

Eduardo Bonotto 
Prefeito de São Borja-Brasil 

___________________________________________________ 

Ministro Alejandro Massucco 
Cónsul Argentino em Uruguayana 

 



                   
                                   
  

 

 

 

Programação/ Programa 

 Curso Internacional – Iº Comitê de Integração Fronteiriça São Borja-RS/ 

Santo Tomé-Ctes 

Programa del Taller Internacional – Iº Comitê de Integración Fronteriza San 

Borja-RS/ Santo Tmé-Ctes 

 

DATA: 14 de Junho de 2018/ 14 de Junio de 2018 

LOCAL: Centro Nativista BOITATA  (São Borja) 

ENDEREÇO: Rua Francisco Miranda, 225 – Bairro: Do Passo 

HORARIO: 08:00Hs às 17:00Hs 

Pela manhã: 

8:00hs  

- Credenciamento 

9:00hs 

- Solenidade de abertura 

10:00hs 

- Montagem das mesas das Comissões  

10h30min 

- Início dos trabalhos das Comissões 

12h30min 

- Pausa para almoço 

 

 

Pela tarde: 

14:00hs 

- Discussão nas mesas das Comissões 

15:00hs 

- Elaboração das Atas das Comissões 

16:00hs 

- Elaboração da Ata Final 

17:00hs 

-Leitura e assinatura da Ata Final e Encerramento 

 

 

 

Comissões do Comitê de Integração Fronteiriça São 

Borja-RS/ Santo Tomé-Ctes: 

- Dialogo Político 

- Facilitação Fronteiriça 

- Meio Ambiente e Saúde 

- Educação, Cultura e Universidades 

- Comércio, Turismo e Infraestrutura 

 



                   
                                   

___________________________________________________ 

Prof. Dr. Marco Fontoura Hansen 

Reitor da Universidade Federal do Pampa-Brasil 

 

CURSO INTERNACIONAL - Iº COMITÊ DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA SÃO BORJA-

BRASIL/ SANTO TOMÉ-ARGENTINA 

Taller Internacional – 1º Comitê de Integración Fronteriza São Borja-Brasil/ Santo Tomé-Argentina 

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Muriel Pinto participou como Palestrante do “Curso Internacional – I 

Comitê de Integração Fronteiriça São Borja-RS/ Santo Tomé-Ctes.”. Realizado no dia 

14 de junho de 2018, na sede do Centro Nativista Boitatá em São Borja. Totalizando 8h de 

atividades. 

São Borja, Rio Grande do Sul/Brasil, 14 de Junho de 2018.  

 

 

 ___________________________________________________ 

Eduardo Bonotto 
Prefeito de São Borja-Brasil 

___________________________________________________ 

Ministro Alejandro Massucco 
Cónsul Argentino em Uruguayana 

 



                   
                                   
  

 

 

 

Programação/ Programa 

 Curso Internacional – Iº Comitê de Integração Fronteiriça São Borja-RS/ 

Santo Tomé-Ctes 

Programa del Taller Internacional – Iº Comitê de Integración Fronteriza San 

Borja-RS/ Santo Tmé-Ctes 

 

DATA: 14 de Junho de 2018/ 14 de Junio de 2018 

LOCAL: Centro Nativista BOITATA  (São Borja) 

ENDEREÇO: Rua Francisco Miranda, 225 – Bairro: Do Passo 

HORARIO: 08:00Hs às 17:00Hs 

Pela manhã: 

8:00hs  

- Credenciamento 

9:00hs 

- Solenidade de abertura 

10:00hs 

- Montagem das mesas das Comissões  

10h30min 

- Início dos trabalhos das Comissões 

12h30min 

- Pausa para almoço 

 

 

Pela tarde: 

14:00hs 

- Discussão nas mesas das Comissões 

15:00hs 

- Elaboração das Atas das Comissões 

16:00hs 

- Elaboração da Ata Final 

17:00hs 

-Leitura e assinatura da Ata Final e Encerramento 

 

 

 

Comissões do Comitê de Integração Fronteiriça São 

Borja-RS/ Santo Tomé-Ctes: 

- Dialogo Político 

- Facilitação Fronteiriça 

- Meio Ambiente e Saúde 

- Educação, Cultura e Universidades 

- Comércio, Turismo e Infraestrutura 

 



                   
                                   

___________________________________________________ 

Prof. Dr. Marco Fontoura Hansen 

Reitor da Universidade Federal do Pampa-Brasil 

 

CURSO INTERNACIONAL - Iº COMITÊ DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA SÃO BORJA-

BRASIL/ SANTO TOMÉ-ARGENTINA 

Taller Internacional – 1º Comitê de Integración Fronteriza São Borja-Brasil/ Santo Tomé-Argentina 

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carmem Regina Dornelles Nogueira participou como Palestrante do 

“Curso Internacional – I Comitê de Integração Fronteiriça São Borja-RS/ Santo Tomé-

Ctes.”. Realizado no dia 14 de junho de 2018, na sede do Centro Nativista Boitatá em São 

Borja. Totalizando 8h de atividades. 

São Borja, Rio Grande do Sul/Brasil, 14 de Junho de 2018.  

 

 

 ___________________________________________________ 

Eduardo Bonotto 
Prefeito de São Borja-Brasil 

___________________________________________________ 

Ministro Alejandro Massucco 
Cónsul Argentino em Uruguayana 

 



                   
                                   
  

 

 

 

Programação/ Programa 

 Curso Internacional – Iº Comitê de Integração Fronteiriça São Borja-RS/ 

Santo Tomé-Ctes 

Programa del Taller Internacional – Iº Comitê de Integración Fronteriza San 

Borja-RS/ Santo Tmé-Ctes 

 

DATA: 14 de Junho de 2018/ 14 de Junio de 2018 

LOCAL: Centro Nativista BOITATA  (São Borja) 

ENDEREÇO: Rua Francisco Miranda, 225 – Bairro: Do Passo 

HORARIO: 08:00Hs às 17:00Hs 

Pela manhã: 

8:00hs  

- Credenciamento 

9:00hs 

- Solenidade de abertura 

10:00hs 

- Montagem das mesas das Comissões  

10h30min 

- Início dos trabalhos das Comissões 

12h30min 

- Pausa para almoço 

 

 

Pela tarde: 

14:00hs 

- Discussão nas mesas das Comissões 

15:00hs 

- Elaboração das Atas das Comissões 

16:00hs 

- Elaboração da Ata Final 

17:00hs 

-Leitura e assinatura da Ata Final e Encerramento 

 

 

 

Comissões do Comitê de Integração Fronteiriça São 

Borja-RS/ Santo Tomé-Ctes: 

- Dialogo Político 

- Facilitação Fronteiriça 

- Meio Ambiente e Saúde 

- Educação, Cultura e Universidades 

- Comércio, Turismo e Infraestrutura 

 



                   
                                   

___________________________________________________ 

Prof. Dr. Marco Fontoura Hansen 

Reitor da Universidade Federal do Pampa-Brasil 

 

CURSO INTERNACIONAL - Iº COMITÊ DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA SÃO BORJA-

BRASIL/ SANTO TOMÉ-ARGENTINA 

Taller Internacional – 1º Comitê de Integración Fronteriza São Borja-Brasil/ Santo Tomé-Argentina 

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ismael Ramadan participou como Palestrante do “Curso Internacional 

– I Comitê de Integração Fronteiriça São Borja-RS/ Santo Tomé-Ctes.”. Realizado no 

dia 14 de junho de 2018, na sede do Centro Nativista Boitatá em São Borja. Totalizando 8h 

de atividades. 

São Borja, Rio Grande do Sul/Brasil, 14 de Junho de 2018.  

 

 

 ___________________________________________________ 

Eduardo Bonotto 
Prefeito de São Borja-Brasil 

___________________________________________________ 

Ministro Alejandro Massucco 
Cónsul Argentino em Uruguayana 

 



                   
                                   
  

 

 

 

Programação/ Programa 

 Curso Internacional – Iº Comitê de Integração Fronteiriça São Borja-RS/ 

Santo Tomé-Ctes 

Programa del Taller Internacional – Iº Comitê de Integración Fronteriza San 

Borja-RS/ Santo Tmé-Ctes 

 

DATA: 14 de Junho de 2018/ 14 de Junio de 2018 

LOCAL: Centro Nativista BOITATA  (São Borja) 

ENDEREÇO: Rua Francisco Miranda, 225 – Bairro: Do Passo 

HORARIO: 08:00Hs às 17:00Hs 

Pela manhã: 

8:00hs  

- Credenciamento 

9:00hs 

- Solenidade de abertura 

10:00hs 

- Montagem das mesas das Comissões  

10h30min 

- Início dos trabalhos das Comissões 

12h30min 

- Pausa para almoço 

 

 

Pela tarde: 

14:00hs 

- Discussão nas mesas das Comissões 

15:00hs 

- Elaboração das Atas das Comissões 

16:00hs 

- Elaboração da Ata Final 

17:00hs 

-Leitura e assinatura da Ata Final e Encerramento 

 

 

 

Comissões do Comitê de Integração Fronteiriça São 

Borja-RS/ Santo Tomé-Ctes: 

- Dialogo Político 

- Facilitação Fronteiriça 

- Meio Ambiente e Saúde 

- Educação, Cultura e Universidades 

- Comércio, Turismo e Infraestrutura 

 



                   
                                   

___________________________________________________ 

Prof. Dr. Marco Fontoura Hansen 

Reitor da Universidade Federal do Pampa-Brasil 

 

CURSO INTERNACIONAL - Iº COMITÊ DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA SÃO BORJA-

BRASIL/ SANTO TOMÉ-ARGENTINA 

Taller Internacional – 1º Comitê de Integración Fronteriza São Borja-Brasil/ Santo Tomé-Argentina 

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ronaldo Bernardino Colvero participou como Palestrante do “Curso 

Internacional – I Comitê de Integração Fronteiriça São Borja-RS/ Santo Tomé-Ctes.”. 

Realizado no dia 14 de junho de 2018, na sede do Centro Nativista Boitatá em São Borja. 

Totalizando 8h de atividades. 

São Borja, Rio Grande do Sul/Brasil, 14 de Junho de 2018.  

 

 

 ___________________________________________________ 

Eduardo Bonotto 
Prefeito de São Borja-Brasil 

___________________________________________________ 

Ministro Alejandro Massucco 
Cónsul Argentino em Uruguayana 

 



                   
                                   
  

 

 

 

Programação/ Programa 

 Curso Internacional – Iº Comitê de Integração Fronteiriça São Borja-RS/ 

Santo Tomé-Ctes 

Programa del Taller Internacional – Iº Comitê de Integración Fronteriza San 

Borja-RS/ Santo Tmé-Ctes 

 

DATA: 14 de Junho de 2018/ 14 de Junio de 2018 

LOCAL: Centro Nativista BOITATA  (São Borja) 

ENDEREÇO: Rua Francisco Miranda, 225 – Bairro: Do Passo 

HORARIO: 08:00Hs às 17:00Hs 

Pela manhã: 

8:00hs  

- Credenciamento 

9:00hs 

- Solenidade de abertura 

10:00hs 

- Montagem das mesas das Comissões  

10h30min 

- Início dos trabalhos das Comissões 

12h30min 

- Pausa para almoço 

 

 

Pela tarde: 

14:00hs 

- Discussão nas mesas das Comissões 

15:00hs 

- Elaboração das Atas das Comissões 

16:00hs 

- Elaboração da Ata Final 

17:00hs 

-Leitura e assinatura da Ata Final e Encerramento 

 

 

 

Comissões do Comitê de Integração Fronteiriça São 

Borja-RS/ Santo Tomé-Ctes: 

- Dialogo Político 

- Facilitação Fronteiriça 

- Meio Ambiente e Saúde 

- Educação, Cultura e Universidades 

- Comércio, Turismo e Infraestrutura 

 



                   
                                   

___________________________________________________ 

Prof. Dr. Marco Fontoura Hansen 

Reitor da Universidade Federal do Pampa-Brasil 

 

CURSO INTERNACIONAL - Iº COMITÊ DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA SÃO BORJA-

BRASIL/ SANTO TOMÉ-ARGENTINA 

Taller Internacional – 1º Comitê de Integración Fronteriza São Borja-Brasil/ Santo Tomé-Argentina 

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Domingos Sávio Campos de Azevedo participou como Palestrante do 

“Curso Internacional – I Comitê de Integração Fronteiriça São Borja-RS/ Santo Tomé-

Ctes.”. Realizado no dia 14 de junho de 2018, na sede do Centro Nativista Boitatá em São 

Borja. Totalizando 8h de atividades. 

São Borja, Rio Grande do Sul/Brasil, 14 de Junho de 2018.  

 

 

 ___________________________________________________ 

Eduardo Bonotto 
Prefeito de São Borja-Brasil 

___________________________________________________ 

Ministro Alejandro Massucco 
Cónsul Argentino em Uruguayana 

 



                   
                                   
  

 

 

 

Programação/ Programa 

 Curso Internacional – Iº Comitê de Integração Fronteiriça São Borja-RS/ 

Santo Tomé-Ctes 

Programa del Taller Internacional – Iº Comitê de Integración Fronteriza San 

Borja-RS/ Santo Tmé-Ctes 

 

DATA: 14 de Junho de 2018/ 14 de Junio de 2018 

LOCAL: Centro Nativista BOITATA  (São Borja) 

ENDEREÇO: Rua Francisco Miranda, 225 – Bairro: Do Passo 

HORARIO: 08:00Hs às 17:00Hs 

Pela manhã: 

8:00hs  

- Credenciamento 

9:00hs 

- Solenidade de abertura 

10:00hs 

- Montagem das mesas das Comissões  

10h30min 

- Início dos trabalhos das Comissões 

12h30min 

- Pausa para almoço 

 

 

Pela tarde: 

14:00hs 

- Discussão nas mesas das Comissões 

15:00hs 

- Elaboração das Atas das Comissões 

16:00hs 

- Elaboração da Ata Final 

17:00hs 

-Leitura e assinatura da Ata Final e Encerramento 

 

 

 

Comissões do Comitê de Integração Fronteiriça São 

Borja-RS/ Santo Tomé-Ctes: 

- Dialogo Político 

- Facilitação Fronteiriça 

- Meio Ambiente e Saúde 

- Educação, Cultura e Universidades 

- Comércio, Turismo e Infraestrutura 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL                                    

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

Campus São Borja 

 

 
 

 

A/C Consul Argentino de Uruguaiana-Brasil – Ricardo di Lelle 

 

OFÍCIO 

Viemos através deste primeiramente cumprimentar a senhor Consul Argentino 

Ricardo Di Lelle e oficializar ao Consulado Argentino de Uruguaiana-Brasil, 

sobre as ações que vem ocorrendo entre as Comissões de Educação, Cultura 

e Universidades; e Comércio, Infraestrutura e Turismo do Comitê de Integração 

Fronteiriça de São Borja-Brasil/ Santo Tomé-Argentina (CIF) referente à Nova 

Concessão da Ponte da Integração. Conforme o Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil os Comitês de Fronteira compreendem comissões 

temáticas que, reunidas, estabelecem metas a ser alcançadas e desafios a 

serem superados, com vistas à melhor qualidade de vida e prosperidade das 

populações das cidades irmãs. Partindo deste pressuposto algumas comissões 

do CIF de São Borja-Brasil/ San Tomé-Argentina vem nos últimos meses 

realizando diversas reuniões e Grupos de Trabalho procurando articular e 

escutar as forças vivas da região e atores governamentais dos dois países 

sobre uma pauta de extrema importância para o desenvolvimento regional 

transfronteiriço, que é a pauta da nova concessão da Ponte da Integração. 

Entre estas ações cita-se: 

- Reunião com a Mercovia S.A (Empresa que gerencia a Concessão até Agosto 

de 2021). 

- Reunião com o Núcleo de Fronteira do Estado Rio Grande do Sul; 

- Reunião com o Diretor de Fronteiras e Hidrovias vinculado ao Ministério da 

Segurança do Governo Federal Argentino (Prof. Dr. Alejandro Benedetti); 

- Reunião com a Associação Comercial e Industrial de São Borja (ACISB), 

Despachantes Aduaneiros e Vereadores eleitos de São Borja;  

- Inúmeras Reuniões entre as Comissões de Educação, Cultura e 

Universidade; e Comissão de Comércio, Infraestrutura e Turismo do CIF. 

 

Após estes encontros foram apontados pelos atores e instituições envolvidas 

três pontos que são considerados estratégicos na nova concessão da ponte 

para as cidades Gêmeas em questão:  



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL                                    

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

Campus São Borja 

 

 
 

1ª) Manutenção do modelo operacional atual do CUF – Centro Unificado 

de Fronteira (Primeiro Centro Unificado da América Latina): Conforme 

diversos dados o porto de São Borja e Santo Tomé possui uma excelente 

eficácia e qualidade nos serviços prestados na Aduana, o que contribuiu para 

que 31% das relações comerciais entre Argentina e Brasil passasse por aqui 

em 2019. Atualmente o CUF emprega diretamente entorno de 1000 cidadãos 

fronteiriços. A discussão sobre a concessão ser pública, privada, ou pública-

privada não nos toca enquanto CIF, no entanto demostramos preocupação 

nesta pauta da manutenção do CUF no modelo atual integrado, que é um 

diferencial e pode alavancar ainda mais esta região, tanto na geração de 

emprego, renda, divisas para os municípios, assim como na valorização da 

expertise de profissionais locais que se qualificaram e constituíram uma rede 

técnica na área de comercio internacional. A descontinuidade do Modelo 

Unificado acarretaria em perda de competitividade para outros Portos 

Fronteiriços, e dessa forma esvaziando o atual porto, visto que a agilidade 

apresentada nos desembaraços só é possível nesse modelo. Isso é 

perfeitamente comparável com os números apresentados por esse Porto e 

pelos demais. Além disso, o Centro Unificado apresenta uma simbologia de 

que as estruturas Administrativas Públicas e Privadas dos dois países podem 

trabalhar de forma coordenadas, desenvolvendo o espírito da Integração dos 

povos, que não foi por acaso que a Ponte denomina-se  “Ponte da Integração”. 

 

2º) Flexibilização do pedágio veículos vicinais fronteiriços e para veículos 

de turistas: Outro ponto que vem sendo muito discutido e reforçado durante as 

reuniões de trabalho é sobre a não cobrança de pedágio vicinal para carros 

fronteiriços e para veículos de turistas na próxima concessão. Durante os 

primeiros 25 anos da primeira concessão a comunidade regional pagou 

pedágio, esta cobrança vem gerando problemáticas para a integração social, 

cultural, comercial e educacional, pois as duas municipalidades possuem uma 

grande parcela da comunidade em vulnerabilidade social. Cabe destacar que 

esta região possui uma importância Histórica, cultural e natural, pois foram 

antigas Reduções Jesuítico-Guaranis, além de estar no entorno dos 30 povos 

Missioneiros da Argentina, Brasil e Paraguai e estar próximo as Cataratas de 
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Foz do Iguaçu. A cobrança do alto pedágio para turistas vem afastando a 

demanda de turistas desta aduana, fator este que necessita ser revisto, pois a 

região possui um alto potencial turístico que poderá dinamizar as questões 

socioeconômicas regionais. Outro fator a ser considerado é que as cidades 

Gêmeas de São Borja e Santo Tomé são novos polos educacionais em seus 

países, apresentando as duas municipalidades entorno de 10 mil estudantes 

Universitários.  A não cobrança de pedágio para fronteiriços poderá contribuir 

para a integração educacional entre pesquisadores, estudantes, professores, 

visto que muitas das Universidades públicas e privadas instaladas na região já 

possuem acordos de cooperação em vigor. Conforme dialogo com a Empresa 

Mercovia S.A, a mesma destacou que é possível não cobrar pedágio vicinal 

para fronteiriços na próxima concessão, visto que o montante maior de tributos 

arrecadados vem dos caminhões. A flexibilização de pedágio também poderá 

fortalecer o comércio das duas cidades que poderão receber cidadãos de toda 

a região para compras nos estabelecimentos das duas cidades.  

3ª) Fundo Binacional para políticas públicas fronteiriças:  

Este ponto do Fundo Binacional para políticas Públicas fronteiriças vem sendo 

destacado como uma contrapartida essencial para a nova concessão, visto que 

observa-se que a concessão atual não contribuiu com nenhum grande projeto 

para as comunidades locais, sendo assim o destino de alguma verba para 

políticas educacionais, culturais, ambientais, ribeirinhas, saúde e infraestrutura 

municipais (criação de calçamento adequado, casas populares, esgoto, 

sinalização turística, iluminação pública, entre outros),  torna-se de grande 

valia, pois a região precisa de qualificação profissional, valorização cultural, 

sustentabilidade e planejamento social e econômico urgente para as 

comunidades que estão no entono do rio Uruguai.  

São Borja, Brasil, 07 de Dezembro de  2020. 

 
 

Yolanda Aguilera – Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Universidades  do CIF São Borja/ San Tomé 

 

Muriel Pinto – Presidente da Comissão de Comércio, Infraestrutura e Turismo - do CIF São Borja/ San Tomé 
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A/C Consul Brasileira de Passos de Los Libres – Argentina - Mariane Bravo Leite 

 

OFÍCIO 

Viemos através deste primeiramente cumprimentar a senhora Consul Brasileira 

Mariane Bravo e oficializar ao Consulado Brasileiro de Paso de Los Libres-

Argentina, sobre as ações que vem ocorrendo entre as Comissões de 

Educação, Cultura e Universidades; e Comércio, Infraestrutura e Turismo do 

Comitê de Integração Fronteiriça de São Borja-Brasil/ Santo Tomé-Argentina 

(CIF) referente à Nova Concessão da Ponte da Integração. Conforme o 

Ministério das Relações Exteriores do Brasil os Comitês de Fronteira 

compreendem comissões temáticas que, reunidas, estabelecem metas a ser 

alcançadas e desafios a serem superados, com vistas à melhor qualidade de 

vida e prosperidade das populações das cidades irmãs. Partindo deste 

pressuposto algumas comissões do CIF de São Borja-Brasil/ San Tomé-

Argentina vem nos últimos meses realizando diversas reuniões e Grupos de 

Trabalho procurando articular e escutar as forças vivas da região e atores 

governamentais dos dois países sobre uma pauta de extrema importância para 

o desenvolvimento regional transfronteiriço, que é a pauta da nova concessão 

da Ponte da Integração. Entre estas ações cita-se: 

- Reunião com a Mercovia S.A (Empresa que gerencia a Concessão até Agosto 

de 2021). 

- Reunião com o Núcleo de Fronteira do Estado Rio Grande do Sul; 

- Reunião com o Diretor de Fronteiras e Hidrovias vinculado ao Ministério da 

Segurança do Governo Federal Argentino (Prof. Dr. Alejandro Benedetti); 

- Reunião com a Associação Comercial e Industrial de São Borja (ACISB), 

Despachantes Aduaneiros e Vereadores eleitos de São Borja;  

- Inúmeras Reuniões entre as Comissões de Educação, Cultura e 

Universidade; e Comissão de Comércio, Infraestrutura e Turismo do CIF. 

 

Após estes encontros foram apontados pelos atores e instituições envolvidas 

três pontos que são considerados estratégicos na nova concessão da ponte 

para as cidades Gêmeas em questão:  
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1ª) Manutenção do modelo operacional atual do CUF – Centro Unificado 

de Fronteira (Primeiro Centro Unificado da América Latina): Conforme 

diversos dados o porto de São Borja e Santo Tomé possui uma excelente 

eficácia e qualidade nos serviços prestados na Aduana, o que contribuiu para 

que 31% das relações comerciais entre Argentina e Brasil passasse por aqui 

em 2019. Atualmente o CUF emprega diretamente entorno de 1000 cidadãos 

fronteiriços. A discussão sobre a concessão ser pública, privada, ou pública-

privada não nos toca enquanto CIF, no entanto demostramos preocupação 

nesta pauta da manutenção do CUF no modelo atual integrado, que é um 

diferencial e pode alavancar ainda mais esta região, tanto na geração de 

emprego, renda, divisas para os municípios, assim como na valorização da 

expertise de profissionais locais que se qualificaram e constituíram uma rede 

técnica na área de comercio internacional. A descontinuidade do Modelo 

Unificado acarretaria em perda de competitividade para outros Portos 

Fronteiriços, e dessa forma esvaziando o atual porto, visto que a agilidade 

apresentada nos desembaraços só é possível nesse modelo. Isso é 

perfeitamente comparável com os números apresentados por esse Porto e 

pelos demais. Além disso, o Centro Unificado apresenta uma simbologia de 

que as estruturas Administrativas Públicas e Privadas dos dois países podem 

trabalhar de forma coordenadas, desenvolvendo o espírito da Integração dos 

povos, que não foi por acaso que a Ponte denomina-se  “Ponte da Integração”. 

 

2º) Flexibilização do pedágio veículos vicinais fronteiriços e para veículos 

de turistas: Outro ponto que vem sendo muito discutido e reforçado durante as 

reuniões de trabalho é sobre a não cobrança de pedágio vicinal para carros 

fronteiriços e para veículos de turistas na próxima concessão. Durante os 

primeiros 25 anos da primeira concessão a comunidade regional pagou 

pedágio, esta cobrança vem gerando problemáticas para a integração social, 

cultural, comercial e educacional, pois as duas municipalidades possuem uma 

grande parcela da comunidade em vulnerabilidade social. Cabe destacar que 

esta região possui uma importância Histórica, cultural e natural, pois foram 

antigas Reduções Jesuítico-Guaranis, além de estar no entorno dos 30 povos 

Missioneiros da Argentina, Brasil e Paraguai e estar próximo as Cataratas de 
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Foz do Iguaçu. A cobrança do alto pedágio para turistas vem afastando a 

demanda de turistas desta aduana, fator este que necessita ser revisto, pois a 

região possui um alto potencial turístico que poderá dinamizar as questões 

socioeconômicas regionais. Outro fator a ser considerado é que as cidades 

Gêmeas de São Borja e Santo Tomé são novos polos educacionais em seus 

países, apresentando as duas municipalidades entorno de 10 mil estudantes 

Universitários.  A não cobrança de pedágio para fronteiriços poderá contribuir 

para a integração educacional entre pesquisadores, estudantes, professores, 

visto que muitas das Universidades públicas e privadas instaladas na região já 

possuem acordos de cooperação em vigor. Conforme dialogo com a Empresa 

Mercovia S.A, a mesma destacou que é possível não cobrar pedágio vicinal 

para fronteiriços na próxima concessão, visto que o montante maior de tributos 

arrecadados vem dos caminhões. A flexibilização de pedágio também poderá 

fortalecer o comércio das duas cidades que poderão receber cidadãos de toda 

a região para compras nos estabelecimentos das duas cidades.  

 

3ª) Fundo Binacional para políticas públicas fronteiriças:  

Este ponto do Fundo Binacional para políticas Públicas fronteiriças vem sendo 

destacado como uma contrapartida essencial para a nova concessão, visto que 

observa-se que a concessão atual não contribuiu com nenhum grande projeto 

para as comunidades locais, sendo assim o destino de alguma verba para 

políticas educacionais, culturais, ambientais, ribeirinhas, saúde e infraestrutura 

municipais (criação de calçamento adequado, casas populares, esgoto, 

sinalização turística, iluminação pública, entre outros),  torna-se de grande 

valia, pois a região precisa de qualificação profissional, valorização cultural, 

sustentabilidade e planejamento social e econômico urgente para as 

comunidades que estão no entono do rio Uruguai.  

São Borja, 07 de Dezembro de  2020. 

 
 

Yolanda Aguilera – Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Universidades  do CIF São Borja/ San Tomé 

 

Muriel Pinto – Presidente da Comissão de Comércio, Infraestrutura e Turismo - do CIF São Borja/ San Tomé 
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O

NOTA À IMPRENSA Nº 93

Assinatura de Acordo para a Prorrogação do

Contrato Internacional de Concessão da Ponte

Internacional São Borja – Santo Tomé e

Infraestruturas Conexas entre o Brasil e a

Argentina

Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Carlos Alberto Franco França, e o Ministro

de Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da República Argentina, Felipe Carlos Solá,

assinaram, hoje (19/7), no Rio de Janeiro, Acordo para a Prorrogação do Contrato Internacional de Concessão da

Ponte Internacional São Borja – Santo Tomé e Infraestruturas Conexas.

O contrato de concessão da ponte entre São Borja e Santo Tomé e do respectivo Centro Unificado de Fronteira

(local onde é feito o desembaraço aduaneiro de importações e exportações de forma integrada pelas autoridades

brasileiras e argentinas) vencerá no próximo dia 29 de agosto. A ponte foi construída por consórcio privado, como

parte de contrato de concessão de 25 anos.

Por meio do acordo assinado hoje, Brasil e Argentina instruem a Comissão Mista formada por representantes de

ambos os governos a negociar, com o consórcio, a prorrogação do contrato de concessão da Ponte Internacional

São Borja – Santo Tomé e do respectivo Centro Unificado de Fronteira (CUF) por período adicional de 365 dias,

renováveis por até outros 365 dias. Uma vez negociado, o contrato deverá ser homologado internamente pelos dois

Estados.

Pelo CUF, passam cerca de 15% de todo o comércio internacional entre o Brasil e a Argentina. Esse ponto de

fronteira tem sido a escolha prioritária para a exportação, por via rodoviária, de produtos brasileiros de maior valor

agregado. A prorrogação do acordo garante a continuidade e a regularidade das operações de comércio exterior,

incluindo fluxos de mercadorias, meios de transporte e pessoas.

Conforme o acordo, a Comissão Mista Brasileiro-Argentina para a Ponte São Borja – Santo Tomé deverá ainda

propor estratégias e procedimentos para a continuidade das atividades no período posterior à prorrogação. Dessa

forma, assegura-se uma transição ordenada para o futuro modelo de administração da ponte e do CUF que Brasil e

Argentina venham a acordar.
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A/C Consul Argentino de Uruguaiana-Brasil – Ricardo di Lelle 

 

OFÍCIO 

Viemos através deste primeiramente cumprimentar ao senhor Consul Argentina 

Ricardo Di Lelle e oficializar ao Consulado Argentino de Uruguaiana-Brasil, 

sobre as ações que vem ocorrendo entre as Comissões de Educação, Cultura 

e Universidades; e Comércio, Infraestrutura e Turismo do Comitê de Integração 

Fronteiriça de São Borja-Brasil/ Santo Tomé-Argentina (CIF) referente à Nova 

Concessão da Ponte da Integração. Conforme o Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil os Comitês de Fronteira compreendem comissões 

temáticas que, reunidas, estabelecem metas a ser alcançadas e desafios a 

serem superados, com vistas à melhor qualidade de vida e prosperidade das 

populações das cidades irmãs. Partindo deste pressuposto algumas comissões 

do CIF de São Borja-Brasil/ San Tomé-Argentina vem nos últimos meses 

realizando diversas reuniões e Grupos de Trabalho procurando articular e 

escutar as forças vivas da região e atores governamentais dos dois países 

sobre uma pauta de extrema importância para o desenvolvimento regional 

transfronteiriço, que é a pauta da nova concessão da Ponte da Integração. 

Entre estas ações cita-se: 

- Reunião com a Mercovia S.A (Empresa que gerencia a Concessão até Agosto 

de 2021). 

- Reunião com o Núcleo de Fronteira do Estado Rio Grande do Sul; 

- Reunião com o Diretor de Fronteiras e Hidrovias vinculado ao Ministério da 

Segurança do Governo Federal Argentino (Prof. Dr. Alejandro Benedetti); 

- Reunião com a Associação Comercial e Industrial de São Borja (ACISB), 

Despachantes Aduaneiros e Vereadores eleitos de São Borja;  

- Inúmeras Reuniões entre as Comissões de Educação, Cultura e 

Universidade; e Comissão de Comércio, Infraestrutura e Turismo do CIF. 

 

Após estes encontros foram apontados pelos atores e instituições envolvidas 

três pontos que são considerados estratégicos na nova concessão da ponte 

para as cidades Gêmeas em questão:  
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1ª) Manutenção do modelo operacional atual do CUF – Centro Unificado 

de Fronteira (Primeiro Centro Unificado da América Latina): Conforme 

diversos dados o porto de São Borja e Santo Tomé possui uma excelente 

eficácia e qualidade nos serviços prestados na Aduana, o que contribuiu para 

que 31% das relações comerciais entre Argentina e Brasil passasse por aqui 

em 2019. Atualmente o CUF emprega diretamente entorno de 1000 cidadãos 

fronteiriços. A discussão sobre a concessão ser pública, privada, ou pública-

privada não nos toca enquanto CIF, no entanto demostramos preocupação 

nesta pauta da manutenção do CUF no modelo atual integrado, que é um 

diferencial e pode alavancar ainda mais esta região, tanto na geração de 

emprego, renda, divisas para os municípios, assim como na valorização da 

expertise de profissionais locais que se qualificaram e constituíram uma rede 

técnica na área de comercio internacional. A descontinuidade do Modelo 

Unificado acarretaria em perda de competitividade para outros Portos 

Fronteiriços, e dessa forma esvaziando o atual porto, visto que a agilidade 

apresentada nos desembaraços só é possível nesse modelo. Isso é 

perfeitamente comparável com os números apresentados por esse Porto e 

pelos demais. Além disso, o Centro Unificado apresenta uma simbologia de 

que as estruturas Administrativas Públicas e Privadas dos dois países podem 

trabalhar de forma coordenadas, desenvolvendo o espírito da Integração dos 

povos, que não foi por acaso que a Ponte denomina-se  “Ponte da Integração”. 

 

2º) Flexibilização do pedágio veículos vicinais fronteiriços e para veículos 

de turistas: Outro ponto que vem sendo muito discutido e reforçado durante as 

reuniões de trabalho é sobre a não cobrança de pedágio vicinal para carros 

fronteiriços e para veículos de turistas na próxima concessão. Durante os 

primeiros 25 anos da primeira concessão a comunidade regional pagou 

pedágio, esta cobrança vem gerando problemáticas para a integração social, 

cultural, comercial e educacional, pois as duas municipalidades possuem uma 

grande parcela da comunidade em vulnerabilidade social. Cabe destacar que 

esta região possui uma importância Histórica, cultural e natural, pois foram 

antigas Reduções Jesuítico-Guaranis, além de estar no entorno dos 30 povos 

Missioneiros da Argentina, Brasil e Paraguai e estar próximo as Cataratas de 
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Foz do Iguaçu. A cobrança do alto pedágio para turistas vem afastando a 

demanda de turistas desta aduana, fator este que necessita ser revisto, pois a 

região possui um alto potencial turístico que poderá dinamizar as questões 

socioeconômicas regionais. Outro fator a ser considerado é que as cidades 

Gêmeas de São Borja e Santo Tomé são novos polos educacionais em seus 

países, apresentando as duas municipalidades entorno de 10 mil estudantes 

Universitários.  A não cobrança de pedágio para fronteiriços poderá contribuir 

para a integração educacional entre pesquisadores, estudantes, professores, 

visto que muitas das Universidades públicas e privadas instaladas na região já 

possuem acordos de cooperação em vigor. Conforme dialogo com a Empresa 

Mercovia S.A, a mesma destacou que é possível não cobrar pedágio vicinal 

para fronteiriços na próxima concessão, visto que o montante maior de tributos 

arrecadados vem dos caminhões. A flexibilização de pedágio também poderá 

fortalecer o comércio das duas cidades que poderão receber cidadãos de toda 

a região para compras nos estabelecimentos das duas cidades.  

 

3ª) Fundo Binacional para políticas públicas fronteiriças:  

Este ponto do Fundo Binacional para políticas Públicas fronteiriças vem sendo 

destacado como uma contrapartida essencial para a nova concessão, visto que 

observa-se que a concessão atual não contribuiu com nenhum grande projeto 

para as comunidades locais, sendo assim o destino de alguma verba para 

políticas educacionais, culturais, ambientais, ribeirinhas, saúde e infraestrutura 

municipais (criação de calçamento adequado, casas populares, esgoto, 

sinalização turística, iluminação pública, entre outros),  torna-se de grande 

valia, pois a região precisa de qualificação profissional, valorização cultural, 

sustentabilidade e planejamento social e econômico urgente para as 

comunidades que estão no entono do rio Uruguai.  

São Borja, 08 de Dezembro de  2020. 

 

 

 

Yolanda Aguilera – Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Universidades  do CIF São Borja/ San Tomé 

 

Muriel Pinto – Presidente da Comissão de Comércio, Infraestrutura e Turismo - do CIF São Borja/ San Tomé 
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A/C Consul Brasileira de Passos de Los Libres – Argentina - Mariane Bravo Leite 

 

OFÍCIO 

Viemos através deste primeiramente cumprimentar a senhora Consul Brasileira 

Mariane Bravo e oficializar ao Consulado Brasileiro de Paso de Los Libres-

Argentina, sobre as ações que vem ocorrendo entre as Comissões de 

Educação, Cultura e Universidades; e Comércio, Infraestrutura e Turismo do 

Comitê de Integração Fronteiriça de São Borja-Brasil/ Santo Tomé-Argentina 

(CIF) referente à Nova Concessão da Ponte da Integração. Conforme o 

Ministério das Relações Exteriores do Brasil os Comitês de Fronteira 

compreendem comissões temáticas que, reunidas, estabelecem metas a ser 

alcançadas e desafios a serem superados, com vistas à melhor qualidade de 

vida e prosperidade das populações das cidades irmãs. Partindo deste 

pressuposto algumas comissões do CIF de São Borja-Brasil/ San Tomé-

Argentina vem nos últimos meses realizando diversas reuniões e Grupos de 

Trabalho procurando articular e escutar as forças vivas da região e atores 

governamentais dos dois países sobre uma pauta de extrema importância para 

o desenvolvimento regional transfronteiriço, que é a pauta da nova concessão 

da Ponte da Integração. Entre estas ações cita-se: 

- Reunião com a Mercovia S.A (Empresa que gerencia a Concessão até Agosto 

de 2021). 

- Reunião com o Núcleo de Fronteira do Estado Rio Grande do Sul; 

- Reunião com o Diretor de Fronteiras e Hidrovias vinculado ao Ministério da 

Segurança do Governo Federal Argentino (Prof. Dr. Alejandro Benedetti); 

- Reunião com a Associação Comercial e Industrial de São Borja (ACISB), 

Despachantes Aduaneiros e Vereadores eleitos de São Borja;  

- Inúmeras Reuniões entre as Comissões de Educação, Cultura e 

Universidade; e Comissão de Comércio, Infraestrutura e Turismo do CIF. 

 

Após estes encontros foram apontados pelos atores e instituições envolvidas 

três pontos que são considerados estratégicos na nova concessão da ponte 

para as cidades Gêmeas em questão:  
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1ª) Manutenção do modelo operacional atual do CUF – Centro Unificado 

de Fronteira (Primeiro Centro Unificado da América Latina): Conforme 

diversos dados o porto de São Borja e Santo Tomé possui uma excelente 

eficácia e qualidade nos serviços prestados na Aduana, o que contribuiu para 

que 31% das relações comerciais entre Argentina e Brasil passasse por aqui 

em 2019. Atualmente o CUF emprega diretamente entorno de 1000 cidadãos 

fronteiriços. A discussão sobre a concessão ser pública, privada, ou pública-

privada não nos toca enquanto CIF, no entanto demostramos preocupação 

nesta pauta da manutenção do CUF no modelo atual integrado, que é um 

diferencial e pode alavancar ainda mais esta região, tanto na geração de 

emprego, renda, divisas para os municípios, assim como na valorização da 

expertise de profissionais locais que se qualificaram e constituíram uma rede 

técnica na área de comercio internacional. A descontinuidade do Modelo 

Unificado acarretaria em perda de competitividade para outros Portos 

Fronteiriços, e dessa forma esvaziando o atual porto, visto que a agilidade 

apresentada nos desembaraços só é possível nesse modelo. Isso é 

perfeitamente comparável com os números apresentados por esse Porto e 

pelos demais. Além disso, o Centro Unificado apresenta uma simbologia de 

que as estruturas Administrativas Públicas e Privadas dos dois países podem 

trabalhar de forma coordenadas, desenvolvendo o espírito da Integração dos 

povos, que não foi por acaso que a Ponte denomina-se  “Ponte da Integração”. 

 

2º) Flexibilização do pedágio veículos vicinais fronteiriços e para veículos 

de turistas: Outro ponto que vem sendo muito discutido e reforçado durante as 

reuniões de trabalho é sobre a não cobrança de pedágio vicinal para carros 

fronteiriços e para veículos de turistas na próxima concessão. Durante os 

primeiros 25 anos da primeira concessão a comunidade regional pagou 

pedágio, esta cobrança vem gerando problemáticas para a integração social, 

cultural, comercial e educacional, pois as duas municipalidades possuem uma 

grande parcela da comunidade em vulnerabilidade social. Cabe destacar que 

esta região possui uma importância Histórica, cultural e natural, pois foram 

antigas Reduções Jesuítico-Guaranis, além de estar no entorno dos 30 povos 

Missioneiros da Argentina, Brasil e Paraguai e estar próximo as Cataratas de 
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Foz do Iguaçu. A cobrança do alto pedágio para turistas vem afastando a 

demanda de turistas desta aduana, fator este que necessita ser revisto, pois a 

região possui um alto potencial turístico que poderá dinamizar as questões 

socioeconômicas regionais. Outro fator a ser considerado é que as cidades 

Gêmeas de São Borja e Santo Tomé são novos polos educacionais em seus 

países, apresentando as duas municipalidades entorno de 10 mil estudantes 

Universitários.  A não cobrança de pedágio para fronteiriços poderá contribuir 

para a integração educacional entre pesquisadores, estudantes, professores, 

visto que muitas das Universidades públicas e privadas instaladas na região já 

possuem acordos de cooperação em vigor. Conforme dialogo com a Empresa 

Mercovia S.A, a mesma destacou que é possível não cobrar pedágio vicinal 

para fronteiriços na próxima concessão, visto que o montante maior de tributos 

arrecadados vem dos caminhões. A flexibilização de pedágio também poderá 

fortalecer o comércio das duas cidades que poderão receber cidadãos de toda 

a região para compras nos estabelecimentos das duas cidades.  

 

3ª) Fundo Binacional para políticas públicas fronteiriças:  

Este ponto do Fundo Binacional para políticas Públicas fronteiriças vem sendo 

destacado como uma contrapartida essencial para a nova concessão, visto que 

observa-se que a concessão atual não contribuiu com nenhum grande projeto 

para as comunidades locais, sendo assim o destino de alguma verba para 

políticas educacionais, culturais, ambientais, ribeirinhas, saúde e infraestrutura 

municipais (criação de calçamento adequado, casas populares, esgoto, 

sinalização turística, iluminação pública, entre outros),  torna-se de grande 

valia, pois a região precisa de qualificação profissional, valorização cultural, 

sustentabilidade e planejamento social e econômico urgente para as 

comunidades que estão no entono do rio Uruguai.  

São Borja, 07 de Dezembro de  2020. 

 
 

Yolanda Aguilera – Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Universidades  do CIF São Borja/ San Tomé 

 

Muriel Pinto – Presidente da Comissão de Comércio, Infraestrutura e Turismo - do CIF São Borja/ San Tomé 
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A/C Diretor de Fronteiras e Hidrovias do Governo Argentino – Alejandro Gabriel 

Benedetti 

 

OFÍCIO 

Viemos através deste primeiramente cumprimentar ao Diretor de Fronteiras e 

Hidrovias do Governo Argentino, Professor Doutor Alejandro Gabriel Benedetti, 

oficializar sobre as ações que vem ocorrendo entre as Comissões de 

Educação, Cultura e Universidades; e Comércio, Infraestrutura e Turismo do 

Comitê de Integração Fronteiriça de São Borja-Brasil/ Santo Tomé-Argentina 

(CIF) referente à Nova Concessão da Ponte da Integração. Conforme o 

Ministério das Relações Exteriores do Brasil os Comitês de Fronteira 

compreendem comissões temáticas que, reunidas, estabelecem metas a ser 

alcançadas e desafios a serem superados, com vistas à melhor qualidade de 

vida e prosperidade das populações das cidades irmãs. Partindo deste 

pressuposto algumas comissões do CIF de São Borja-Brasil/ San Tomé-

Argentina vem nos últimos meses realizando diversas reuniões e Grupos de 

Trabalho procurando articular e escutar as forças vivas da região e atores 

governamentais dos dois países sobre uma pauta de extrema importância para 

o desenvolvimento regional transfronteiriço, que é a pauta da nova concessão 

da Ponte da Integração. Entre estas ações cita-se: 

- Reunião com a Mercovia S.A (Empresa que gerencia a Concessão até Agosto 

de 2021). 

- Reunião com o Núcleo de Fronteira do Estado Rio Grande do Sul; 

- Reunião com o Diretor de Fronteiras e Hidrovias vinculado ao Ministério da 

Segurança do Governo Federal Argentino (Prof. Dr. Alejandro Benedetti); 

- Reunião com a Associação Comercial e Industrial de São Borja (ACISB), 

Despachantes Aduaneiros e Vereadores eleitos de São Borja;  

- Inúmeras Reuniões entre as Comissões de Educação, Cultura e 

Universidade; e Comissão de Comércio, Infraestrutura e Turismo do CIF. 
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Após estes encontros foram apontados pelos atores e instituições envolvidas 

três pontos que são considerados estratégicos na nova concessão da ponte 

para as cidades Gêmeas em questão:  

1ª) Manutenção do modelo operacional atual do CUF – Centro Unificado 

de Fronteira (Primeiro Centro Unificado da América Latina): Conforme 

diversos dados o porto de São Borja e Santo Tomé possui uma excelente 

eficácia e qualidade nos serviços prestados na Aduana, o que contribuiu para 

que 31% das relações comerciais entre Argentina e Brasil passasse por aqui 

em 2019. Atualmente o CUF emprega diretamente entorno de 1000 cidadãos 

fronteiriços. A discussão sobre a concessão ser pública, privada, ou pública-

privada não nos toca enquanto CIF, no entanto demostramos preocupação 

nesta pauta da manutenção do CUF no modelo atual integrado, que é um 

diferencial e pode alavancar ainda mais esta região, tanto na geração de 

emprego, renda, divisas para os municípios, assim como na valorização da 

expertise de profissionais locais que se qualificaram e constituíram uma rede 

técnica na área de comercio internacional. A descontinuidade do Modelo 

Unificado acarretaria em perda de competitividade para outros Portos 

Fronteiriços, e dessa forma esvaziando o atual porto, visto que a agilidade 

apresentada nos desembaraços só é possível nesse modelo. Isso é 

perfeitamente comparável com os números apresentados por esse Porto e 

pelos demais. Além disso, o Centro Unificado apresenta uma simbologia de 

que as estruturas Administrativas Públicas e Privadas dos dois países podem 

trabalhar de forma coordenadas, desenvolvendo o espírito da Integração dos 

povos, que não foi por acaso que a Ponte denomina-se  “Ponte da Integração”. 

 

2º) Flexibilização do pedágio veículos vicinais fronteiriços e para veículos 

de turistas: Outro ponto que vem sendo muito discutido e reforçado durante as 

reuniões de trabalho é sobre a não cobrança de pedágio vicinal para carros 

fronteiriços e para veículos de turistas na próxima concessão. Durante os 

primeiros 25 anos da primeira concessão a comunidade regional pagou 

pedágio, esta cobrança vem gerando problemáticas para a integração social, 

cultural, comercial e educacional, pois as duas municipalidades possuem uma 

grande parcela da comunidade em vulnerabilidade social. Cabe destacar que 
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esta região possui uma importância Histórica, cultural e natural, pois foram 

antigas Reduções Jesuítico-Guaranis, além de estar no entorno dos 30 povos 

Missioneiros da Argentina, Brasil e Paraguai e estar próximo as Cataratas de 

Foz do Iguaçu. A cobrança do alto pedágio para turistas vem afastando a 

demanda de turistas desta aduana, fator este que necessita ser revisto, pois a 

região possui um alto potencial turístico que poderá dinamizar as questões 

socioeconômicas regionais. Outro fator a ser considerado é que as cidades 

Gêmeas de São Borja e Santo Tomé são novos polos educacionais em seus 

países, apresentando as duas municipalidades entorno de 10 mil estudantes 

Universitários.  A não cobrança de pedágio para fronteiriços poderá contribuir 

para a integração educacional entre pesquisadores, estudantes, professores, 

visto que muitas das Universidades públicas e privadas instaladas na região já 

possuem acordos de cooperação em vigor. Conforme dialogo com a Empresa 

Mercovia S.A, a mesma destacou que é possível não cobrar pedágio vicinal 

para fronteiriços na próxima concessão, visto que o montante maior de tributos 

arrecadados vem dos caminhões. A flexibilização de pedágio também poderá 

fortalecer o comércio das duas cidades que poderão receber cidadãos de toda 

a região para compras nos estabelecimentos das duas cidades.  

 

3ª) Fundo Binacional para políticas públicas fronteiriças:  

Este ponto do Fundo Binacional para políticas Públicas fronteiriças vem sendo 

destacado como uma contrapartida essencial para a nova concessão, visto que 

observa-se que a concessão atual não contribuiu com nenhum grande projeto 

para as comunidades locais, sendo assim o destino de alguma verba para 

políticas educacionais, culturais, ambientais, ribeirinhas, saúde e infraestrutura 

municipais (criação de calçamento adequado, casas populares, esgoto, 

sinalização turística, iluminação pública, entre outros),  torna-se de grande 

valia, pois a região precisa de qualificação profissional, valorização cultural, 

sustentabilidade e planejamento social e econômico urgente para as 

comunidades que estão no entono do rio Uruguai.  

São Borja, 08 de Dezembro de  2020. 

 
 

Yolanda Aguilera – Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Universidades  do CIF São Borja/ San Tomé 

 

Muriel Pinto – Presidente da Comissão de Comércio, Infraestrutura e Turismo - do CIF São Borja/ San Tomé 
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