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Reunião do Movimento Pró-Comitê da Fronteira Trinacional 

(Argentina, Brasil, Uruguai) 

 

Bella Unión/Uruguai, 28 de setembro de 2017 

 

ATA Nº 002/2017 

 

Na sede do município de Bella Unión (Uruguai), aos 28 dias do mês de setembro de 
2017, sob coordenação do Vereador Fernando Alonso, de Barra do Quaraí, e Argemiro 
Rocha, presidente do Movimento Transfronteiriço de ONG’s, aconteceu o encontro do 
Movimento Pró-Comitê da Fronteira Trinacional: MONTE CASEROS (Argentina), 
BARRA DO QUARAÍ (Brasil) e BELLA UNIÓN (Uruguai). 

Participaram do encontro as autoridades máxima da tríplice fronteira 
(Intendente/Prefeito/Alcalde), Concejales e Vereadores, autoridades e atores locais, 
regionais e nacionais, instituições locais, estaduais e federais de ensino dos três 
países, imprensa e sociedade civil organizada, no total o evento contou com 109 
participantes (44 Brasil/ 34 Uruguai/ 31 Argentina), 16 cidades presentes (8 Brasil/ 4 
Uruguai/ 4 Argentina), cinquenta e duas instituições (governamentais e não-
governamentais) tiveram representação. 

A lista dos participantes da reunião consta do Anexo a presente ata. 

Na abertura o Sr. FERNANDO ALONSO agradeceu a presença de todos e passou a 
palavra ao Sr. LUIS LÓPEZ, alcalde de Bella Unión, que destacou a importância de 
momentos de integração como esse que está acontecendo hoje e falou que depende 
da nossa organização e mobilização para reclamar a institucionalidade do comitê 
trinacional que todos sonhamos. Deu as boas vindas aos presentes e desejou uma boa 
reunião de trabalho e declarou que Bella Unión está sempre de braços abertos para 
acolher os irmãos brasileiros e argentinos. O prefeito de Barra do Quaraí, Sr. IAD 
CHOLI, destacou a integração da fronteira como forma de desenvolvimento de nossas 
comunidades e citou a proximidade para Bella Unión e Monte Caseros como ponto de 
convergência dos interesses recíprocos dos nossos povos. O Sr. MIGUEL ANGEL 
OLIVIERI, intendente de Monte Caseros, falou que as cidades unidas e integradas 
poderão conseguir muitos avanços juntos aos governos centrais dos três países, e, 
para isso, a construção da Ponte Monte Caseros/Bella Unión é fundamental, pois, 
ainda hoje encontramos problemas para passar o rio até Bella Unión (e vice-versa) e 
isso deve ser superado com a construção da ponte. 

Na sequência, FERNANDO ALONSO explicou que esse movimento além de definir 
uma agenda em conjunto para o desenvolvimento da tríplice fronteira tem como 
objetivo preparar propostas para apresentar no Seminário “FRONTEIRAS DO BRASIL: 
UMA AVALIAÇÃO DO ARCO-SUL”, evento que será organizado pelo IPEA – Instituto 
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de Pesquisa Econômica Aplicada e Ministério da Integração Nacional do Brasil, na 
cidade de Uruguaiana/RS, nos dias 22 e 23 de novembro de 2017. 

Para isso, Alonso esclareceu a metodologia de funcionamento e organização dos 
trabalhos desse encontro, em que serão quatro grupos para tratar dos temas: Meio 
Ambiente, Cultura e Turismo; Saúde; Educação e Desporto; e Segurança. 

Cada grupo terá um mediador e um relator e um prazo para elaborar as propostas, no 
final as propostas serão apresentadas para o grande grupo. 

Após os devidos esclarecimentos, foram formados os quatro grupos de trabalho. 

No Eixo MEIO AMBIENTE, CULTURA e TURISMO foi escolhido como coordenador o 
Sr. Argemiro Rocha, presidente do Movimento Transfronteiriço de ONG’s, e relator o 
Sr. Enzo Ferrari, diretor do Parque Rincón de Franquia. 

No Eixo EDUCAÇÃO e DESPORTO foi escolhido como mediador o Sr. Fernando 
Alonso, vereador de Barra do Quaraí, e como relator o Sr. Glecio Rodrigues, assessor 
do Observatório de Fronteiras Brasil/Uruguai-CEFIR-CAF.  

No Eixo SAÚDE foi escolhido como mediador o Sr. Washington Pereira, concejal e 
diretor do Hospital de Bella Unión, e como relator o Sr. Danilo Rodrigues, secretário de 
Saúde de Barra do Quaraí. 

No Eixo SEGURANÇA foi escolhido como mediador o Sr. Hamilton Santos Rodrigues, 
da Prefeitura de Barra do Quaraí, e como relator o Sr. Carlos Alberto da Rosa Filho, 
Vereador de Barra do Quaraí. 

 

Eixo: MEIO AMBIENTE, CULTURA e TURISMO 

Propostas específicas: 

 

1. Consolidar uma estratégia viável para a criação de um Corredor Biológico 
Trinacional (CBT) - exemplo: Reserva de Biosfera (UNESCO); 

2. Promover a incorporação de parte do território do Campo General Ávalos (Monte 
Caseros) ao CBT, como unidade de conservação; 

3. Incorporar a Reserva Biprovincial do Rio Mocoretá (Mocoretá-Chajarí) ao CBT; 

4. Incorporar o Parque Natural Municipal da Formosa (Uruguaiana) ao CBT; 

5. Incorporar ao “Cantão São Marcos” (Uruguaiana) ao CBT; 

6. Capacitação de guias locais nos três países; 

7. Elaborar um programa trinacional de educação ambiental; 

8. Incorporar o tema da acessibilidade nas propostas turísticas a desenvolver; 

9. Promover calendários de visitas das populações locais as unidades de 
conservação; 

10. Promover uma sinalização das rotas turísticas trinacionais unificada e inclusiva 
(bilingue); 

11. Realizar um levantamento completo (inventário) do patrimônio material e 
imaterial da tríplice fronteira, assim como dos recursos naturais compartidos; 

12. Revitalizar a ponte de ferro Barra do Quaraí - Bella Unión; 

13. Recuperar o Saladero (Barra do Quaraí); 

14. Recuperar a estação ferroviária (Barra do Quaraí); 
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15. Recuperar o monumento do ponto tripartite e difundir a sua importância; 

16. Recuperar o patrimônio do Porto Ceibo (Monte Caseros); 

17. Revitalizar o “Cantão de São Marcos” (Uruguaiana); 

18. Melhorar a coordenação (unificar) das legislações ambientais e sua aplicação 
nas cidades gêmeas dos três países; 

19. Definir critérios de ação a nível regional de manejo dos recursos naturais; 

20. Promover o desenvolvimento de uma Área de Conservação e Integração 
Trinacional na Ilha Brasileira; 

21. Promover a municipalização da Ilha Brasileira; 

22. Promover a discussão e elaboração de acordos e compromissos entre 
Intendente (Monte Caseros), Alcalde (Bella Unión) e Prefeito (Barra do Quaraí), 
em relação à preservação de unidades de conservação, que leve em conta a 
visão de diversas disciplinas e instituições governamentais e não-
governamentais; 

23. Promover o intercâmbio de estudantes entre as cidades da região; 

24. Organizar campeonatos de xadrez trinacional; 

25. Apoiar a extensão para toda tríplice fronteira do Projeto “TUA VOZ – Constrói o 
território” -uma publicação online realizada por estudantes de centros educativos 
públicos dos três países; 

26. Coordenar e disponibilizar informações de relevância turístico-cultural (ex: 
calendário de atividades); 

27. Realizar festivais integrados de arte e cultura, com artistas dos três países. 

 

Eixo: EDUCAÇÃO e DESPORTO 

Propostas específicas: 

 

1. A Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) deve aumentar o número de 
cidades transfronteiriças para inclusão de mais estudantes das zonas de 
fronteira entre os três países, em especial de Bella Unión e Monte Caseros; 

2. Analisar conjuntamente as problemáticas da fronteira trinacional através de 
experiências das escolas locais, e articular a formação de um congresso e/ou 
parlamento juvenil regional, com encontros coordenados em cada localidade 
fronteiriça; 

3. Proposta das Universidades de Quilmes e de Avellaneda (Argentina) para que 
seja implementado nas escolas municipais da tríplice fronteira o projeto “TUA 
VOZ - Constrói o território”, que visa promover a integração da juventude, a 
participação política dos jovens, a melhora dos processos de aprendizagem e 
integrar todos os diferentes níveis do sistema educativo dos três países; 

4. Criar um centro de articulação universitária que oferte todas as Carreiras em 
modalidade a distância ou semipresencial dos três países, que funcione num 
espaço físico aos moldes do que existe no Brasil através da Universidade Aberta 
do Brasil (UAB); 

5. Criar uma comissão de educação universitária permanente da tríplice fronteira 
para avançar nos temas inerentes, com proposta de encontros mensais ou 
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bimestrais entre as instituições federais de ensino e representantes das 
municipalidades; 

6. Que o ensino universitário, público e de qualidade, para as carreiras de 
graduação sejam gratuitos; 

7. Organização de olimpíadas estudantis da tríplice fronteira para desenvolver o 
desporto, a convivência e integração entre os jovens da região; 

8. Realização de um congresso acadêmico escolar trinacional de inovação e boas 
práticas educativas (três dias; um dia em cada cidade/país), para fomentar o 
intercâmbio das problemáticas e experiências comuns dos três países; 

9. Que as carreiras universitárias, que se pretendem através do Movimento Pró-
Comitê Trinacional, contem com a aprovação respectiva do ministério de 
educação de cada país, com validação do diploma universitário nos três países; 

10.  Criar uma titulação (curso) trinacional em gestão de políticas culturais com a 
participação ao menos de uma universidade pública por país, onde cada 
encontro local (rotativo) coordena o docente universitário receptor desse 
encontro com a participação de professores dos outros dois países para 
promover a articulação interuniversitária, o aprendizado colaborativo e a 
construção de uma visão cultural trinacional; 

11.  Que as universidades dos três países e o Instituto Federal Farroupilha 
programem através de seus corpos técnicos um estudo das potencialidades da 
região, identificando suas características para desenvolver o território para o 
turismo histórico, cultural e natural, e elaboração do PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA TRÍPLICE FRONTEIRA; 

12.  Implementação de cursos técnicos profissionalizantes bi e trinacionais para a 
região da tríplice fronteira com a participação do Instituto Federal Farroupilha em 
convênio com universidades uruguaias e argentinas que possuam campus na 
região fronteiriça, sendo alguns cursos em curto prazo, outros em longo prazo 
de duração, e fazer sua extensão aos cursos terciários; 

13.  Identificar as potencialidades existentes na região da tríplice fronteira para gerar 
uma base de informações para novos cursos e projetos com a inclusão da 
municipalidade de Uruguaiana; 

14.  Que se confeccione um guia (eletrônico e/ou folhetim) com os cursos, 
programas e projetos educativos que já existem nas universidades, institutos e 
organizações educacionais, que atuam na zona de fronteira, para conhecimento 
e informação a população e que seja brindada institucionalmente pelas 
instituições de ensino dos três países (MEC-BR, MEC-UY, ANEP-UY, ME-AR); 

15.  Jogos desportivos da tríplice fronteira, com a proposta de que as 
Municipalidades organizem anualmente os jogos nas diferentes modalidades 
esportivas praticadas na região; 

16.  O Centro Regional de Educação Universitária de Monte Caseros, composto pela 
Universidad Nacional del Nordeste, a Universidad Nacional de Entre Rios e a 
Universidad Nacional del Chaco Austral, que oferta 8 carreiras (cursos) de 
graduação, com modalidade presencial e semipresencial. Proposta para 
transformar no Centro Regional de Educação Universitária da Tríplice Fronteira. 

 

Eixo: SAÚDE 

Propostas específicas: 
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1. Ajuste Complementar de Saúde Brasil-Uruguai. 

Proposta: Renovação de contrato de prestação de serviços de saúde entre o 
Município de Barra do Quaraí e o Hospital de Bella Unión, sendo que parte 
do valor pago seja destinada diretamente ao Hospital. 

2. Que se destrave e amplie o atual convênio de saúde firmado por ASSE e 
Prefeitura de Barra do Quaraí e que também se inclua Monte Caseros, ou que 
se firme outro convênio que se contemple esse interesse recíproco. 

3. Financiamento da Política de Saúde do Fronteiriço. 

Proposta: Os governos reconheçam o atendimento a estrangeiros 
fronteiriços inclusive com a transferência de recursos financeiros, e que os 
Governos dos três países tornem mais acessível e menos oneroso o 
processo de obtenção da documentação de residente legal. 

4. Hospital de Bella Unión como referência para Barra do Quaraí. 

Proposta: O Ministério da Saúde do Brasil reconheça o Hospital de Bella 
Unión como referência em serviços de saúde, inclusive com repasses de 
recursos pelos serviços e atendimentos realizados. 

5. Necessidade de ampliar a oferta de saneamento básico. 

Proposta: Os órgãos governamentais da Argentina, do Brasil e do Uruguai 
invistam na coleta e tratamento do esgoto com objetivo de universalizar o 
saneamento básico nas cidades da tríplice fronteira. 

6. Qualificação dos trabalhadores da área da saúde, com residência médica 
integrada nas cidades gêmeas. 

Proposta: Os governos invistam na qualificação e capacitação dos 
trabalhadores da área da saúde, com possibilidade de se fazer residência 
em qualquer das localidades da tríplice fronteira. 

7. Projeto de implantação de Unidades Fronteiriças de Saúde e Monitoramento e 
avaliação do sistema de saúde na fronteira. 

8. Que os governos dos três países promovam a integração dos recursos humanos 
e o uso das tecnologias disponíveis em cada município da tríplice fronteira, 
visando a otimizar a infraestrutura existente e a cooperação mútua. 

 

Eixo: SEGURANÇA 

Propostas específicas: 

 

1. Estabelecer mecanismos seguros para que os Bombeiros possam circular e 
atuar nas cidades gêmeas de fronteira, com marco legal próprio que assegure a 
garantia do cumprimento de suas ações, do ponto de vista institucional, material 
e humano; 

2. Implantação de sistemas de vídeo-monitoramento nas cidades de Barra do 
Quaraí e Bella Unión, em pontos específicos a serem indicados pelos órgãos de 
segurança; 

3. Articulação governamental e reaparelhamento dos órgãos de segurança 
sediados no ponto trinacional visando o combate ao tráfico, contrabando e 
outros delitos; 
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4. Realização de operações conjuntas e intercâmbio de informações entre as 
forças de segurança instaladas em Barra do Quaraí, Bella Unión e Monte 
Caseros; 

5. Definição de políticas públicas integradas e de prevenção para o 
desenvolvimento de projetos sociais tendo como público alvo crianças, 
adolescentes e jovens visando sua formação cidadã; 

6. Articulação entre os governos locais para a elevação de suas demandas, para 
que as políticas elaboradas pelos governos nacionais reflitam a realidade da 
fronteira e não sejam apenas genéricas; 

7. Realização de ações coordenadas de defesa civil, permitindo reciprocidade de 
atuação e colaboração; 

8. Estabelecer mecanismos e uniformizar procedimentos para controle de 
circulação de crianças e adolescentes entre Barra do Quaraí e Bella Unión, a fim 
de evitar o tráfico, exploração sexual, prostituição, trabalho infantil, inclusive com 
elaboração de materiais informativos para o desenvolvimento de campanhas nas 
três localidades; 

9. Criação, estruturação e fortalecimento do Comitê Trinacional de Integração 
Fronteiriça e buscar seu reconhecimento pelas Relações Exteriores dos três 
países, ao menos como instância consultiva; 

10.  Desenvolvimento de gestões para o retorno da Polícia Federal e Fuzileiros 
Navais para a Barra do Quaraí; 

11.  Realizar estudos para análise dos futuros problemas que poderão advir após a 
construção da Ponte Internacional entre Bella Unión e Monte Caseros; 

12.  Criação de canais efetivos de comunicação e troca de informações e 
experiências entre as forças de segurança instaladas na tríplice fronteira; 

13.  Manutenção e aperfeiçoamento do intercâmbio já existente entre Exército e 
Marinha; 

14.  Apoio das autoridades (forças públicas) para a realização de atividades náuticas 
e desportivas aproveitando os recursos naturais existentes na região (rios, ilhas, 
trilhas), através do cadastramento e identificação própria de seus praticantes, 
em carteira a ser expedida pelas autoridades competentes; 

15.  Comunicação prévia às autoridades envolvidas nas atividades citadas no item 
anterior, para fins de orientação e acompanhamento aos seus participantes; 

16.  Continuar o desenvolvimento de ações e operações relacionadas ao crime no 
campo e ao abigeato. 

 

Após a apresentação das propostas dos grupos, ficam registrados também os 
seguintes encaminhamentos/propostas: 

-A institucionalização do Comitê de Fronteira Trinacional: Monte Caseros (Argentina) - 
Barra do Quaraí (Brasil) – Bella Unión (Uruguai), sob responsabilidade dos Governos 
da Argentina, do Brasil e do Uruguai, através dos respectivos Ministérios de Relações 
Exteriores, é um desejo e reivindicação das três municipalidades. 

-Ao mesmo tempo, para que os Comitês de Fronteira já existentes: Barra do Quaraí – 
Bella Unión e Bella Unión – Monte Caseros, sejam mais atuantes e presentes. 

-Os Sres. Enzo Ferrari, Argemiro Rocha e Fernando Alonso apresentaram proposta de 
Moção a ser encaminhada aos Governos do Brasil, Uruguai e Argentina e MERCOSUL 
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demonstrando a importância da construção da Ponte Rodoviária Monte Caseros – Bella 
Unión para a integração fronteiriça e o desenvolvimento econômico e social da região. 

-O Prefeito de Barra do Quaraí, Sr. Iad Choli, falou que no encontro de hoje ficou 
acordado que os municípios de Monte Caseros, Barra do Quaraí e Bella Unión se 
declarem reciprocamente como cidades irmãs para fins de desenvolvimento de ações 
de cooperação transfronteiriça nas diferentes áreas, mediante termos comuns a serem 
previamente acordados. Tal declaração deverá ser assinada simultaneamente por 
ocasião do Seminário de Fronteira, na semana de 20 a 24 de novembro de 2017, na 
cidade de Barra do Quaraí. 

-O Sr. Hamilton Santos Rodrigues, apresentou a proposta para que o Movimento Pró-
Comitê Trinacional solicite aos governos do Uruguai e do Brasil a ratificação do pedido 
de inclusão do Município de Tomás Gomensoro (Uruguai) como cidade gêmea de 
Barra do Quaraí, pelo fato de preencher os requisitos do Acordo Binacional entre esses 
países e por possuir monumento histórico relevante para o processo de integração 
entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai. 

-Que seja elaborada uma carta de intenções das propostas aprovadas neste encontro, 
a ser encaminhada aos respectivos Governos da Argentina, do Brasil, do Uruguai e 
para o MERCOSUL, para conhecimento e devidas providências quanto aos 
movimentos de integração e cooperação fronteiriça. Documento a ser assinado pelas 
autoridades das três cidades. 

 

Conclusão 

 

Os presentes concluíram que o seminário “FRONTEIRAS DO BRASIL: UMA 
AVALIAÇÃO DO ARCO-SUL", de 22 e 23 de novembro de 2017, poderá ser um marco 
divisor para o desenvolvimento desta Tríplice Fronteira. 

Por todo o exposto, não se compreende a lógica de os povos das cidades gêmeas de 
fronteira vivam de formas irmanadas e integradas socialmente, e não 
institucionalmente. 

É preciso que os governos da Argentina, Brasil e Uruguai trabalhem em conjunto na 
elaboração de políticas públicas específicas considerando à complexidade desta região 
trinacional, sendo, para isso, imprescindível o apoio do MERCOSUL. 

As potencialidades turísticas e de convergência de interesses da tríplice fronteira 
(desenvolvimento econômico e social; cooperação e integração) merecem destaque, 
pois a região possui um rico patrimônio histórico-cultural, belezas naturais, fauna e flora 
exuberantes, e, principalmente, uma localização geográfica privilegiada que possibilita 
ao turista conhecer os três países num curto espaço de tempo (no mesmo dia). 

A educação também é um diferencial já que possibilita a oferta de cursos bi e 
trinacionais, inclusive com possibilidade de aulas alternativas nos três municípios. 

Para que a tríplice fronteira se desenvolva, de forma integrada e coesa, de modo à 
melhor explorar as potencialidades da região, se faz necessário o apoio 
governamental, o planejamento e a execução de políticas públicas transfronteiriças. Os 
comitês de fronteira devem ser fortalecidos, mais atuantes e presentes, e o comitê 
trinacional deve ser legalmente instituído. 

Com o incremento do turismo no cenário mundial e a construção da Ponte Monte 
Caseros/Bella Unión, a região visualiza um novo horizonte de desenvolvimento e 
geração de renda, especialmente para as nossas cidades, tão distantes das capitais 
nacionais e das políticas públicas. 
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Assim, a Fronteira deve ser vista como uma região integrada e de convergência e não 
como o limite de um país, ou de outro. Deve-se ter um olhar diferenciado, um olhar 
especial, ou seja, uma “Fronteira Sin Fronteras”. 

Esse território seja valorizado e reconhecido pelo fato de ser a única região de 
integração e convergência de três dos principais países da América do Sul, onde 
BARRA DO QUARAÍ se destaca por ser a única cidade gaúcha na tríplice fronteira, 
BELLA UNIÓN a única cidade uruguaia a fazer fronteira com dois países e MONTE 
CASEROS, única cidade da Província de Corrientes localizada na tríplice fronteira. 

Por fim, foi informado que todo esse material estará disponibilizado no Portal 
www.trinacional.com  

Lavrada a presente ata, vai assinada pelos coordenadores do Movimento Pró-Comitê 
Trinacional e pelos Chefes dos Poderes Executivos dos Municípios que compõem essa 
tríplice fronteira. 

 

Bella Unión – Departamento de Artigas – Uruguai, em 28 de setembro de 2017. 

 

 

FERNANDO ALONSO, Coordenador do Movimento Pró-Comitê 
 
 
 
ARGEMIRO ROCHA, Coordenador do Movimento Pró-Comitê 
 
 
 
MIGUEL ANGEL OLIVIERI, Intendente de Monte Caseros (Argentina) 
 
 
 
IAD CHOLI, Prefeito Municipal de Barra do Quaraí (Brasil) 
 
 
 
LUIS LÓPEZ, Alcalde de Bella Unión (Uruguai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Para Reflexão - “Fronteira Trinacional (Argentina - Brasil - Uruguai):  

Três Pátrias, Três Cidades, Um Só Povo!” 

http://www.trinacional.com/

