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I n d i c a  a o  S e c r e t á r i o  d e  E s t a d o  d e
Infraestrutura e Logística - SINFRA/MT, senhor
Marcelo  de  Oliveira  e  Silva,  demonstrando a
necessidade de viabilizar espaço adequado para
a  prática  do  Aeromodelismo  nas  obras  de
implantação complexo turístico do Autódromo
Internacional  de  Mato  Grosso,  junto  ao
Programa  MT  Mais.

Nos termos do art. 160, II e seguintes da consolidação do regimento Interno desta Casa de Leis, requer a
Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Secretário
de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA/MT, senhor Marcelo de Oliveira e Silva, demonstrando a
necessidade de viabilizar espaço adequado para a prática do Aeromodelismo nas obras de implantação
complexo do Autódromo Internacional de Mato Grosso, junto ao Programa MT Mais.

 

   

JUSTIFICATIVA

Trata-se de propositura parlamentar na modalidade de indicação que vem perante ao Poder Executivo
Estadual demonstrar a necessidade de viabilizar espaço adequado para a prática do Aeromodelismo nas
obras de implantação do complexo turístico do Autódromo Internacional de Mato Grosso, idealizado junto
das ações do Programa MT Mais.

Para constextualizar o Turismo de aventura, é um segmento de mercado do sector turístico que compreende
o movimento de turistas cujo atrativo principal é a prática de atividades de aventura de carácter recreativo.
Podendo ocorrer em qualquer espaço: natural, construído, rural, urbano, estabelecido como área protegida
ou não. Estima-se que o crescimento do turismo de aventura a partir de 1998 tenha sido de 20% ao ano, de
acordo com dados da Organização Mundial do Turismo (OMT) e da Sociedade Internacional de Ecoturismo
(TIES). Somente o mercado doméstico de viagens de aventura dos Estados Unidos é estimado em US$ 25
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bilhões, como base nos resultados das taxas de participação e gastos médios por viagem.

Os impactos econômicos desse segmento não se limitam aos destinos turísticos. Diversos envolvidos, que
de modo geral não estão sediados nos núcleos receptores, são diretamente impulsionados: fornecedores de
equipamentos, seguradoras, outros produtos e atividades associadas. Diante disso e considerando as
especificidades desse segmento, principalmente quanto ao quesito segurança, verificou-se a necessidade de
delimitar a sua abrangência em relação a outros tipos de turismo, tanto para basear a formulação e execução
de políticas públicas como também subsidiar os interessados quanto as características e questões legais que
podem implicar nas relações de mercado.

O conceito estabelecido de turismo de aventura fundamenta-se em aspectos que se referem à atividade
turística e ao território em relação à motivação do turista, que pressupõem o respeito nas relações
institucionais, de mercado, entre os praticantes e com o ambiente.

Nesse contexto, define-se que Turismo de Aventura compreende os movimentos turísticos decorrentes da
prática de atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo. Em Mato Grosso acontece
seguidamente o Encontro Falcão e o Aeromodelismo pretende realizar um grande evento de Aeromodelismo
que é o conjunto de atividades que envolvem a construção e o voo de modelos, em escala reduzida
(modelismo), de aeronaves e espaçonaves (aviões, balões, foguetes etc.). É um tipo de miniaturismo.
Existem várias categorias de aeromodelismo: • VCC ou U/Control - voo circular controlado, no qual o
aeromodelo fica ligado ao aeromodelista por meio de cabos, que podem variar de 15 a 18 metros de
comprimento. • Radio controlado - o aeromodelo é controlado por meio de um transmissor de
radiofrequências, das quais podem ser FM, AM, PCM para sistemas de rádio mais antigos porém ainda
muito utilizados e para os sistemas mais modernos são utilizados sistema 2.4 GHz que são mais seguros
correndo risco de interferência. • Voo livre - o aeromodelo, depois de lançado, não sofre mais nenhuma
interferência por parte do aeromodelista. Pode ser aeromodelo com motor, com elástico ou sem propulsão
própria. • Os aeromodelos têm tamanhos muito variados, de simples brinquedos a escalas de até 50% da
aeronave original. • Existem classificações dadas aos diferentes aeromodelos. Algumas delas: Giant
(gigante), Escala (réplicas das aeronaves originais), Trainer (ou treinador) - modelos mais indicados para
iniciantes, biplano (com 2 asas), Pylon - modelos de alta velocidade, Jets (jatos), etc.

Em Mato Grosso o Grupo Falcão Clube de Modelismo realiza todos os anos, anualmente, o encontro de
Falcão de Modelismo, trazendo para Cuiabá-MT aeromodelistas de todo Brasil e de Mato Grosso. É uma
festa onde se promove trocas de experiência e recreação. É um evento nacional. Este ano traremos dentre
pilotos nacionais, um piloto Americano, que dentre as premiações que ele já recebeu, foi campeão de
Freestyle em Tucson nos EUA, um dos torneios mais importante do mundo. Acreditamos que a vinda deste
piloto trará mais adeptos do esporte à Mato Grosso e mostrará o estado para o Mundo, uma vez que
Spenser Norkquist é referência em todo mundo e muito comentado em todas as redes sociais, despertando
ainda mais interesse das pessoas para este esporte. Nosso maior objetivo é mostrar para a confederação o
que representa nosso esporte aqui em Mato Grosso e conseguir trazer para Cuiabá uma etapa do IMAC, que
é o maior campeonato de acrobacia de precisão que existe em vários países, inclusive aqui no Brasil, assim
potencializando a ação em Mato Grosso e criando um roteiro turístico de aventura nesse segmento. 

A modalidade já é reconhecida como esporte por meio da Confederação Brasileira de Aeromodelismo
(Cobra), fundada em 1959, com sede em São Paulo, e reúne clubes e agrupamentos em diferentes regiões
do país, como é o caso de Mato Grosso que há mais de seis (06) anos têm associações organizadas no
estado.

O governo de Mato Grosso definiu a área onde será construído o Autódromo Internacional de Mato Grosso.
A área pertence ao Grupo Bom Futuro, que fará a doação da terra que fica entre a Estrada da Guia e a
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MT-251. O objetivo é que ele funcione como um Centro Integrado de Eventos, servindo para a realização de
shows. Depois de pronto, a expectativa é que coloque o Estado no calendário de grandes competições,
como a Stock Car e a Fórmula Indy.

O local deverá contar, além da pista de automobilismo (possivelmente com iluminação noturna), pista de
caminhada e um amplo espaço para realizar shows. "A intenção é que esse espaço amplo também receba
grandes eventos, tirando os shows do Centro da cidade", disse o secretário

O projeto está sendo idealizado dentro do 'Mais MT' e, quando pronto, deverá fazer com que Mato Grosso
entre no calendário de grandes eventos, como a Stock Car e até a Formula Indy. 

O local contará também com pista de motocross e supercross, um kartódromo com padrão internacional e
está prevista também a construção de um hotel, por parte da iniciativa privada., momento apropriado para se
pensar nas outras atividades esportivas que mecrecem espaço. 

Pelo exposto e para que o desiderato da proposta seja atingido solicito aos nobres pares que apoiem à
aprovação da presente Indicação e que o Poder Executivo Estadual promova as adquações no projeto para
implantação das obras do complexo turístico do Autodromo Internacional de Mato Grosso para atender todas
as atividades esportivas que depende de espaço apropriado para realizarem suas atividades, sendo uma
medida de justiça e reconhecimento da atividade proposrcionando para todos lazer com segurança o que
esta incerido nas ações do Programa MT Mais.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Fevereiro de 2021

 

Nininho
Deputado Estadual
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