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2. ASPECTOS RELEVANTES DO CONTROLE MIGRATÓRIO PARA O BRASIL

De  forma  perfunctória,  buscamos  neste  tópico  apresentar 

alguns dos principais aspectos que entendemos ser de grande relevância para o 

Brasil  e  a  segurança  pública  nacional  que  envolvem  o  controle  migratório. 

Apontamos de forma breve alguns pontos positivos e negativos sobre o assunto.

ECONOMIA –  No  aspecto  econômico  destacamos  a 

existência de uma grande quantidade de recursos naturais exuberantes e únicos 

que  influenciam  diretamente  na  formação  de  pólos  turíticos  captadores  de 

riqueza, fazendo com que haja uma intensa circulação de capital desenvolvendo a 

economia em nível micro e macro regional.

POLÍTICA  –  Atualmente  se  verifica  a  realização  em 

determinados pólos captadores de politicas públicas voltadas ao desenvolvimento 

de atividades que impulsionam a migração, dentre as quais a oferta de emprego 

para mão-de-obra especializada,  mercado imobiliário acessível,  baixo custo da 

mão  de  obra  local,  instalações  e  empresas  em ramos  diversos,  ausência  de 

conflitos interncionais, paz social interna, dentre outros.

SAÚDE –  Ao passo  em que há o aumento  das atividades 

migratórias,  há  o  correspondente  aumento  da  preocupação  por  parte  das 

autoridades sanitárias, no sentido de melhor realizar as barreiras de contenção, 

com vistas  a  evitar  o  ingresso  ou  saída  de  pessoas  (vetores)  portadores  de 

doenças infecto-contagiosas ou capazes de causar grande endemia noutro ponto 

do globo.

ESTATÍSTICAS – O controle migratório neste tópico revela-se 

de fundamental importância, pois é a partir das informações estatíticas, coletadas 

e fornecidas pelo órgão governamental responsável pela atividade de migração 
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que os governos federal, estadual e municipal, realizam estudos e desenvolvem 

suas políticas públicas de melhoramentos em determinados locais e épocas. Além 

disso,  há  um  maior  controle  sobre  a  incidência  de  períodos  de  alta  e  baixa 

estação turistica de forma a possibilitar um melhor direcionamento dos recursos 

públicos, inclusive na contratação de pessoal seja na administração pública ou na 

iniciativa privada.

TURISMO (SEXUAL) – Apesar de atentar contra a imagem 

nacional, principalmente na região nordeste do país, o turismo sexual é hoje uma 

realizade. Entendemos que um controle migratório realizado de forma eficiente, 

facilita  a  identificação  dos  potenciais  indivíduos  que  de  forma  individual  ou 

coletiva,  buscam em nosso território a realização desta modalidade espúria de 

turismo, fomentando a miséria e a degradação do ser humano.

SEGURANÇA PÚBLICA – A partir dos dados disponíveis nos 

bancos de dados policiais em conjunto com as demais informações coletadas nos 

movimentos migratórios, os órgãoes envolvidos com a segurança pública podem 

identificar,  acompanhar  e  neutralizar  a  ação  de  criminosos  nacionais  e 

internacionais.

De forma específica,  há em nossos  sistemas restrições de 

ordem administrativa e judiciais, podendo haver atuação do policial da migração 

tanto evitando a saída de procurados pela justiça, quanto efetuando a captura de 

foragidos oriundos do exterior.

TERRORISMO –  A partir  das  ações  de  grupos  envolvidos 

com ações terroristas, os países ocidentais, vem tratando o controle migratório de 

forma mais  rigorosa,  adotando medidas  acautelatórias  com vistas a impedir  a 

entrada  em  seus  territórios  indivíduos  que  possuam  restrições  migratórias 

anteriores ou indícios em envolvimento com grupos extremistas.
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Além dos breves tópicos anteriormente pontuados, inúmeros 

outros aspectos relativos à importância do controle migratório nacional podem ser 

destacados dependendo da área do conhecimento que se deseje atribuir maior 

relevo.
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