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A concretização da atividade
turística é precedida da existência
de urna base estrutural formada
por três pilares. São eles:
atrativos; estrutura receptiva e
condições gerais da localidade.
Na conjunção desses elementos
formam-se as condições
necessárias para o desenvol-
vimento do turismo e todas as
suas vertentes.

A afirmação mais clara e
decisiva que desejo fazer é que
esta tríade deve ser pensada, no
caso de Belo Horizonte, sob um
prisma metropolitano. Os 34
municípios ao redor da capital
mineira que compõem a região
metropolitana abrigam uma
população superior a 4,5 milhões
de pessoas e representam cerca de
um terço do Produto interno
Bruto (PIB) mineiro. Mais. Este
conjunto de cidades enfrenta
desafios semelhantes, merecendo
uma gestão metropolitana
participativa. Esta é a nossa
intenção à frente da Prefeitura de
Belo Horizonte a partir deste ano
de 2005.

A capital e a sua região
metropolitana formam um conjunto
que reúne uma enorme quantidade
de atrativos turísticos. Apenas para
efeito de exHI1j)lificação, cito o
circuito das grutas, quase

totalmente inserido na RMBII, e
o circuito das cidades históricas
como Sabará, Santa Luzia e Caetó
cine, juntamente com Belo
Horizonte, encerram um conjunto
arquitetônico vasto e comple-
mentar, cujo potencial de atração
de turistas é enorme. Há
possibilidades de arquitetura
barroca, neoclássica e moderna,
incluindo o circuito Niemayer.

Os atrativos naturais também
estão presentes nesses muni-
cípios em quantidade e qualidade
mais do que suficiente para
encantar e atrair pessoas rios
lugares mais distantes do planeta.
Possuímos uma diversidade natu-
ral que abriga atrações das mais
diversas, como cachoeiras, serras,
rios, lagos e lagoas. Um fator
atrativo capaz de acolher uma
enormidade de tipos de turismo
diferentes. Podem os citar
modalidades como o turismo ru-
ral, rafting, canoagem, escalada,
rapei e outras. Sem falar da
reconhecida culinária 111 ineira.

O conjunto da Pampiilha,
composto pela Lagoa, o Museu de
Arte, a Casa rio Baile, a Igreja de
São Francisco e o Mineirão,
também se caracteriza por alto
potencial turístico. No entanto,
parte destas atrações localizadas
em Belo Horizonte, depende,

diretamente, de outras cidades da
região metropolitana. E o caso da
Lagoa da Panipu lha que é
abastecida por águas de rios e
ribeirões que vêm de outras
cidades e deságuam aqui. Assim,
percebe-se nitidamente que a
preservação passa mais uma vez
por urna gestão metropolitana
compartilhada.

A cultura também é forte
motivo de atração de visitantes
para BH e região. Muitas das
cidades vizinhas mantêm as
tradições culturais bastante
vivas e fortes. Além disso, a
capital abriga evonlos de vulto
nacional e internacional, como
o Festival Internacional de
Teatro (FIT) e o Carnahclô.
Todos eles compõem um
calendário cultural portentoso e
de alto potencial que deve ser
trabalhado em conjunto.

O turismo de negócios
talvez seja a maior vocação de
Belo Horizonte. A realização de
exposições, feiras e congressos
contribui, de maneira decisiva,
para o setor. No entanto, o
turismo de negócios pode, deve
e será incrementado através da
gestão metropolitana.

A construção de um parque
temático constitui uma bandeira
que pretendo carregar. Nesse

"...Sabará, Santa Luzia e Caeté, juntamente com
Belo Horizonte, encerram um conjunto arquitetônico
com possibilidades de arquitetura barroca,
neoclássica e moderna, incluindo o circuito
Niemayer. Sem falar na culinária mineira..."
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Igreja São Francisco de Assis: parte do conjunto arquitõnico projetado por
Oscar Niemeyer é uma das atrações turisticas de Belo Horizonte

caso, a conexão com a RMBFI
torna-se fundamental já que a
HSCilSSCZ de espaço físico na capi-
tal é amplamente conhecida.
Aqui percebo ainda tinia opor-
tunidade para efetivar a parceria
público-privada (PPP), envol-
vendo municípios,  emi re-
endedores e o estado de Minas
Gerais.

Como se vê, no tocante aos
atrativos t o rísticos, Belo
Horizonte e a região me-
1 ropol i tana estão muito bem
servidas e podem ainda ser
incrementadas, formando um
conjunto atraente e interessante
aos visitantes.

Estrutura receptiva
Na outra 1)011 Ia do tripé.

anteriormente descrito, encontra-
se a questão da estrutura
receptiva. Aqui percebo carências
e, ao mesmo tempo, oportu-
nidades. há, POF exemplo, a
necessidade  de ti iii centro de
exposições com espaço e
estrutura de primeiro n)uiI(lo
capaz de abrigar eventos de porte
internacional.

Em compensação, tecnologi-
camente estamos bem servidos. /\
estrutura de tecnologia, tanto física,
quanto de empresas e mão-de-obra
qualificada está entre as melhores
do país, pr01)OrCiOiiíIfldO uma
utilização intensa, eficaz e eficiente.

Na questão do turismo
receptivo dispomos de uma
situação "remediada". Possuímos
estrutura hoteleira ociosa, mas
insu ficiente em caso de eventos
de porte internacional. Nossa
mão-de-obra de hotéis, bares e
restaurantes carece de mais
treinamento e aperfeiçoamento,
para atingir um nível de
excelência.

Nossa sinalização turística
tem melhorado muito, mas é
ainda insuficiente. Com todo o
esforço, inclusive meu, enquanto
parlanieitir, e com o apoio de
instituições como o Ministério do
Turismo e a Belotur. vamos
encontrar a melhor solução para
esta questão.

Posso afirmar que a nossa
situação é boa, mas é preciso
investimentos de porte para
aprimorar nossa estrutura re :eptiva.

Condições gerais
Nomeio o último item do tripé

C0() condiçõesiçôes gera is. Aqui
incluo várias questões de
eqim i pa mentos urbanos tais como
segurança, água, esgoto, estradas
e ruas, regulamentação tias
atividades e aeroportos. Nesses
CãI)OS é fundamental que a
condição seja a melhor l)OSSí'el.
E imprescindível que a estrutura
seja suficiente I'' acolher bem
OS visitantes, mas, princi-
palmente, para garantir aos
cidadãos, moradores tias nossas
cidades, uma qualidade de vida
que lhes dê orgulho e satisfação
para receber flOSSOS visitantes
tornando a estada cicies aqui
aprazível.

Para alcançar tudo isto,
devemos trabalhar e buscar as
melhores sol tições de maneira
conjunta, implementando a
gestão metropolitana partici-
pativa. Eu me comprometo a
trabalhar para alcançar este
objetivo.

Ronaldo Vasconceilos é
vice-prefeito de Belo Horizonte
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