
TURISMO, ESPORTE E LAZER

O Estado ganha, com o Plano Integrado para o Desenvolvimento do
Turismo, uma plataforma para explorar suas riquezas históricas e
naturais e tem no Projeto Curumim uma experiência a ser consolida-
da e ampliada para minimizar o problema do menor carente
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urismo, esporte e lazer têm uma caracte-
rística e ambigüidade comuns: são áreas
fundamentais para o desenvolvimento
econômico e social, mas que ainda não
receberam a devida aten-
ção das autoridades minei-
ras. Praticamente tudo ain-
da está por ser feito, visto
que apenas recentemente se
vislumbraram medidas efe-
tivas para iniciar o atendi-
mento às demandas.

No setor de turismo,
por exemplo, apenas em
1994 foram apresentados
projetos de lei,já sanciona-
dos, que procuram atender
aos dispositivos constitucionais. No setor
de esportes e lazer, como se verá a seguir,
são ainda tímidas as iniciativas, apesar de
uma delas, o Projeto Curumim, estar se
revelando uma das mais expressivas ten-
tativas de solução do problema do menor
carente.

Para possibilitar o exame das matéri-
as-alvo de apreciação neste artigo, proce-

deremos inicialmente a algumas digressões
sobre a importância dos três setores, quando
poderemos também mencionar os artigos da
Constituição mineira pertinentes.

Num segundo momento,
iremos expor a atuação gover-
namental nos últimos quatro
anos, destacando tanto os pro-
jetos e ações já consolidados
quanto os em andamento.

Projetos - A importância
do turismo como atividade ge-
radora de empregos e de renda
é por demais conhecida. Não
nos parece necessário enfatizar
esse aspecto. Antes, acredita-

mos que é fundamental relembrar que Minas
Gerais é um dos estados brasileiros com me-
lhores condições para desenvolver o turismo.
Isso porque Minas possui um patrimônio his-
tórico e natural dos mais ricos e complexos,
com dezenas de opções para quem procura
uma alternativa aos benefícios oferecidos pe-
los banhos de mar e de sol.

No entanto... as cidades remanescentes
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da época colonial, que encantar?i a quantos as visitam,
clamam por ajuda. Os prédios estão caindo; as igrejas e
museus não possuem, via de regra, pessoal especializado
para a guarda e conservação do acervo, a segurança
(quando existe) é mínima, facilitando o roubo de peças
valiosas, que são contrabandeadas para outros estados e
para o exterior. A lista das mazelas é extensa, o que nos
permite concordar com a afirmação de que, em Minas, o
passado pede socorro.

Reza a Constituição mineira que "o Estado apoiará e
incentivará o turismo como atividade econômica, reco-
nhecendo-o como forma de promoção e desenvolvimento,
social e cultural". Apenas em 1994, porém, foram tomadas
medidas legislativas efetivas para atender ao disposto
naquele documento.

Assim é que, para contemplar a exigência constitu-
cional de "adoção de um plano integrado e permanente,
estabelecido em lei, para o desenvolvimento do turismo no
Estado, observado o princípio da regionalização", o
Poder Executivo enviou à Assembléia Legislativa o projeto
de lei criando o Planitur (Plano Integrado para o Desenvol-
vimento do Turismo em Minas Gerais), hojejá aprovado e
sancionado.

Objetiva-se, com o Planitur, estabelecer as diretrizes
gerais para a área de turismo, definindo-se as ações a serem
desenvolvidas de forma integrada por várias entidades do
poder público. Busca-se, ainda, definir a política de apoio
e de incentivo à atividade turística.

Prevê-se, para ser implantado de forma regionalizada,
um conjunto de ações relativas ao patrimônio histórico e
natural do Estado, à realização de diversos eventos, à
preparação de recursos humanos, à implantação de pólos
turísticos, ao turismo social, entre outras.

Evidencia-se o destaque dado às cidades históricas, às
estâncias hidrominerais e à Capital.

Caberá ao governo que se inicia a efetiva implantação
do plano. E podemos afirmar que as medidas propostas, se
colocadas em prática adequadamente, poderão significar,
enfim, a dinamização dessa importante atividade, até hoje
deixada em plano secundário.

A questão dos recursos destinados ao turismo também
é importante, visto que o setor, tradicionalmente, tem
recebido apenas migalhas, que inviabilizam qualquer tenta-
tiva de ação.

Para tentar equacionar o problema e, ainda, atendendo
a exigências constitucionais, foi criado o Fastur (Fundo de
Assistência ao Turismo). Também resultado de projeto
específico encaminhado pelo Executivo à Assembléia, já
aprovado e sancionado, o Fastur procura garantir suporte

financeiro às ações e projetos enquadrados nas normas do
Planitur.

Prevê-se a concessão de empréstimos e financiamentos
a empresas privadas e entidades públicas que apresentem
projetos consentâneos com os objetivos maiores daquele
Plano.

Ao mesmo tempo, cuidou-se da reorganização do
Conselho Estadual de Turismo (CET) , para adequá-lo às
novas condições que o Plano irá propiciar. Aliás, caberá ao
Conselho papel destacado na formulação do Plano e das
respectivas ações a serem desenvolvidas.

Por último, resta assinalar que a responsabilidade
maior pela execução do Planitur caberá à Turminas, a quem
compete, ainda, a gestão do Fastur.

As perspectivas para 95 são, pois, animadoras. É,
porém, fundamental não esquecer a necessidade de uma
vontade política para implementar os projetos criados,
assim como recursos suficientes para que tais projetos
possam sair do papel e se tornar realidade.

Curumim - Preocupação recente dos textos constitu-
cionais, o setor de desportos e lazer necessita, ainda, de
maiores investimentos, até mesmo para se atender ao que
dispõem os artigos 218 a 220 da Constituição Estadual.
Tais artigos determinam obrigações específicas ao poder
público, no sentido de garantir a possibilidade da prática do
desporto e ao lazer, inclusive às pessoas deficientes.

Não se pode negar o trabalho desenvolvido nos últimos
quatro anos pela Selt (Secretaria de Estado de Esportes,
Lazer e Turismo), particularmente naquele aspecto que é
considerado prioritário pelo próprio órgão: o Projeto
Curumim.

Apesar dos minguados recursos destinados àquela
pasta, sua atuação pode ser considerada exemplar. Os
Jogos do Interior (Jimi), o Projeto Mocatu, destinado aos
portadores de deficiência, e o Projeto Curumim—reconhe-
cido, premiado e aplaudido internacionalmente - são
exemplos vivos de que se pode, com poucos recursos,
atender a carências da sociedade, levando lazer e propician-
do a prática desportiva a milhares de crianças e adolescen-
tes.

Pelo significado que hoje alcança, destacaremos o
Projeto Curumim em nossa análise do setor de desportos e
lazer.

A idéia fundamental do Curumim é de caráter preven-
tivo, ou seja, pretende-se, objetivamente, evitar que crian-
ças carentes - na faixa de 6 a 12 anos - tornem-se meninos
ou meninas de rua.

Parte-se do pressuposto de que a criança precisa de
"educação o dia inteiro, sem necessidade de escola o dia
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inteiro". Com isso, a criança permanece um turno na escola
e outro no Curumim. Ali,, ela terá, à sua disposição,
monitores para ajudá-la a fazer os "deveres de casa", para
ministrar-lhe reforço naquelas disciplinas em que esteja se
saindo mal. E, sobretudo, a criança poderá brincar, poderá
ser criança. Não uma brincadeira gratuita,
descompromissada, mas uma série de brincadeiras e jogos
que ajudarão a desenvolver, física, psíquica e emocional-
mente, crianças que dificilmente teriam isso se permaneces-
sem em casa. Ou na rua.

E importante assinalar que
a equipe de monitores está per-
manentemente acompanhada
por pedagogos ou psicólogos.
Todos os monitores são treina-
dos para desempenhar a con-
tento suas atividades.	 -

As crianças freqüentam o	 -
núcleo de segunda a sexta-fei-
ra, em turno não coincidente
com o da escola. Algo como o	-
que os Cieps e Caics tentam	-
realizar. E importante obser-	 -
var, porém, a diferença: o nú-
cleodo Curumim não está loca-
lizado no mesmo espaço físico
da escola. Essa mudança de
espaço tem-se mostrado muito
eficaz para manter o interesse das crianças. Aliás, muitas
delas preferem o espaço do Curumim ao da escola. Princi-
palmente pelo sentimento de liberdade que ali se permite.

As atividades de lazer, recreação e esporte são
entendidas não como um fim em si mesmas, devendo ser
realizadas de forma articulada e integrada, visando ao
desenvolvimento global da personalidade.

Como o público-alvo do projeto é o menino carente, a
localização dos núcleos obedece a um planejamento estra-
tégico. Os atuais núcleos (cerca de 100 instalados até o final
de 1994) situam-se em áreas periféricas das grandes cida-
des.

Existem três tipos básicos de núcleos: os estruturados,
os semi-estruturados e os integrados. Os primeiros são
aqueles construídos em áreas próprias e definitivas, dentro
de um projeto padrão, cuja construção é relativamente
barata: entre R$ 28.000,00 e R$ 70.000,00. Isso numa área
de 5.000 a 30.000 m2.

Os semi-estruturados são aqueles instalados em áreas
menores, de 500 a 5.000 m2 , e dependem de projetos
específicos.

Já os integrados constituem a alternativa mais econô-

mica, pois não dependem deedificações. Utilizam espaços
e construçõesjá existentes, cedidos por meio de convênios
que garantam seu uso sem prejuízo das atividades normal-
mente desenvolvidas no local.

A experiência, apesar de recente, já produziu bons
frutos. O Projeto Curumim tem sido visitado por autorida-
des de dezenas de países, que se encantam com a simplici-
dade e eficiência do trabalho. Recentemente, o Unicef,
órgão da ONU voltado para o atendimento à infância,

concedeu ao projeto um prêmio, reconhecendo o excelente
trabalho que através dele se desenvolve.

Queremos acreditar que o programa ainda pode ser
significativamente aperfeiçoado. Urge que haja maior
entrosamento com a Secretaria de Estado da Educação,
para um trabalho de maior envergadura na área das ações
de reforço escolar, que podem melhorar sensivelmente o
rendimento das crianças. Hoje, não há dados que possam
comprovar a validade dessa hipótese.

Os recursos também precisam ser aumentados. A
própria estrutura da Selt deixa a desejar. Percebe-se que
não existem pessoas capacitadas a um trabalho estatístico
e de registro daquilo que se tem feito. Corre-se até o risco
de o projeto perder sua memória, por falta de pessoal (as
deficiências ocorrem tanto no plano quantitativo quanto no
qualitativo).

Pelos resultados apresentados até agora, o Projeto
Curumim evidencia-se como estratégia eficaz de aborda-
gem do problema do menor carente. É, sem dúvida, um
projeto que não pode ficar ao sabor de interesses político-
partidários e que merece continuar, ampliando-se e diver-
sificando-se cada vez mais.
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