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O falecimento de José João, no dia 13/11, um dos fundadores e incentivadores da 

Mauatur, nos traz muita tristeza, mas por outro lado nos leva a uma profunda 

reflexão das grandes conquistas que foram alcançadas por esta Associação e o seu 

papel atual na Região de Visconde de Mauá. 

 
 

 

1 – Criação da Mauatur 

Na época de sua fundação, em 1986, portanto há 23 anos, um grupo de empresários da Região 
vislumbrou a necessidade de se juntarem para fazer de Visconde de Mauá um pólo turístico 
importante e mostrar para o “mundo” as belezas naturais que aqui existem.  Foram anos e anos de 
lutas, principalmente junto ao Poder Público, para conseguir as mínimas condições de infra-estrutura e 
trazer pessoas que se identificassem com esse lugar tão especial, agraciado por essa natureza 
exuberante. 

Para tal, foram muitas lutas de alguns abnegados que se dispuseram a abrir mão de seus momentos 
de lazer para lutar por causas que trariam turistas sim, mas também, e acima de tudo, qualidade de 
vida para a Região (o asfaltamento até a Capelinha -1998, a participação efetiva na reivindicação bem 
como na confecção dos planos diretores de Resende e Itatiaia - 2001/2002 e o telefone ,que após 
anos de negociações com a antiga TELERJ, veio em dezembro de 2003). 

2 – Mauatur com Novas Caras 

A partir de 2006 houve uma mudança significativa na composição e na abrangência da Mauatur.  
Neste momento, considerado um marco na sua existência como entidade organizada, tornou-se 
evidente que grande parte de seus objetivos eram coincidentes com os de ‘pessoas físicas’ que, por 
amor a esse lugar, optaram por aqui viver e desfrutar de suas maravilhas.  Não só moradores se 
juntaram às suas causas mas, também, pessoas com casas na Região, que vinham eventualmente, e 
turistas assíduos e encantados por esse paraíso. 

3 – O que Uniu essas Pessoas 

Todas os associados querem a preservação da Região; o desenvolvimento sustentável; a qualidade 
de vida. Sem isso não tem turista; não tem acesso à Região; não tem emprego; não tem saúde; não 

tem esgoto; não tem segurança . . . 
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Não resta dúvida que o elo entre essas pessoas, aparentemente diferentes, é o amor pela Região de 
Visconde de Mauá.  

4 – A Mauatur Atual – Organização 

A Mauatur hoje em dia é composta por mais de 130 associados, em sua maioria ‘pessoas físicas’.  Já 
temos sócios formadores de opinião e representativos, tais como Ricardo Young (Presidente do 
Instituto Ethos e um dos incentivadores para as mudanças da Mauatur) e Leonardo Boff (escritor, 
teólogo e filósofo). 

A Associação é formada por uma Diretoria Executiva e por um Conselho Deliberativo, que se reúne 
quinzenalmente, para discutir assuntos relevantes para a Associação e para a comunidade.  Essas 
reuniões são amplamente divulgadas e abertas a quem queira participar, seja associado ou não. 

Este Conselho constitui-se em um grande fórum democrático organizado, onde as decisões são 
tomadas por maioria de seus membros. 

Além da organização formal, vários grupos de trabalho são criados para aprofundar estudos de temas 
pontuais.  Estes grupos são compostos por associados voluntários e dedicados que investem o seu 
tempo e seu conhecimento em busca de melhorias para a Região. 

A Mauatur se tornou uma entidade forte e representativa, que atua com ética e transparência, além de 
ser reconhecida e respeitada nacionalmente.  É uma das Associações mais antigas do Brasil. 

5 – Atuação da Mauatur 

A Mauatur tem duas linhas de atuação distintas, mas fortemente entrelaçadas. 

Por um lado, atua no interesse específico de seus associados, que são os que a sustentam 
financeiramente:  gerencia o plano de saúde (Bradesco); disponibiliza assistência jurídica; mantém o 
Posto de Informações; negocia preços em conjunto; administra o site oficial da Região etc. 

A outra linha de atuação, e é a que no momento tem sido a mais focada, é em prol da condição de 
vida dos que aqui vivem: saúde, segurança, transporte, condições da estrada, educação, pontes, 
coleta de lixo, fossas e filtros anaeróbicos.  Inúmeros são os pleitos colocados junto às prefeituras dos 
três municípios para resolver, ou pelo menos minimizar, os problemas que existem com relação a 
estes aspectos. 

Tentamos incessantemente explicar que a nossa Região tem características diferenciadas e que se 
houvesse entendimentos e convênios entre as três prefeituras os poucos recursos que chegam aqui 
poderiam ser otimizados para o atendimento às necessidades básicas da comunidade.  Algumas 
vitórias conseguimos, outras batalhas continuamos travando. 

Por exemplo: 

� para trazer máquinas para a estrada, pagamos hospedagem e refeição para os operários;  
� para conseguirmos segurança, pagamos refeições para policiais e guarda municipal;  
� para melhorar o correio e o posto policial da PMRJ e da PMMG, financiamos sua reforma; 
� para apoiar as iniciativas culturais, contribuímos com recursos financeiro; 
� para vir a carreta odontológica, tivemos que dar o apoio logístico e financeiro; 
� para conseguirmos saúde e transporte temos negociado muito com as prefeituras . . . 
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Mas nada nos afastará dos nossos propósitos de conseguir o desenvolvimento sustentável e, 
consequentemente, a melhoria da qualidade de vida na Região, para associados e não associados. 

Cabe ressaltar que, segundo o entendimento da Mauatur, para que o turismo seja sustentável, deve 
haver um balanço entre as dimensões ambiental, sócio-cultural e econômica.  Portanto, além da 
otimização dos recursos ambientais, o respeito às características sócio-culturais de nossa região e a 
preocupação com os benefícios sócio-econômicos, que tragam distribuição de renda e oferta de 
emprego, devem ser considerados como forma de melhoria das condições de vida da população local. 

6 – Posicionamento quanto a Estrada Parque 

Um dos assuntos mais debatidos no âmbito da Mauatur tem sido a vinda ou não da Estrada Parque. 

Não temos dúvida que é o tema de maior relevância no momento da vida de Visconde de Mauá e de 
seus moradores, e foi motivo de grandes discussões calorosas e aprofundadas no âmbito da Mauatur. 

A Estrada Parque traz mudanças sim, mas, principalmente, é uma oportunidade única de proporcionar 
uma melhoria substancial na vida dos que aqui vivem ou freqüentam. 

Nunca antes na história de Visconde de Mauá tivemos a oportunidade de trazer tantos recursos para a 
Região.  Poderemos resolver os problemas de saúde, de transporte, de lixo, de capacitação dos 
jovens e muitos outros que nos afligem, controlando o acesso a Região através do portal que foi uma 
conquista da Mauatur.  Seria ignorância abrir mão dessa possibilidade. 

De acordo com o Ministro de Estado Carlos Minc, quando falou com a comunidade, em dezembro de 
2008: “o projeto da estrada parque trará mais acesso com mais preservação”. 

Por outro lado, as ameaças nos assombram, mas não devem nos imobilizar de forma a não sair do 
lugar.  Podemos criar mecanismos contra elas e nos unirmos e nos prepararmos para enfrentá-las.  
Assim vamos crescer com os desafios e proteger nossa Região. 

Portanto, o posicionamento da Mauatur é: 

 

 “ESTRADA PARQUE. EU QUERO !” 
 

No âmbito da Mauatur esta questão já está resolvida.  Agora o assunto já evoluiu para: 

 

 “O QUE NÃO QUEREMOS !” 
 

Para tal, a Mauatur já se vem posicionando junto ao governo de Estados e às três prefeituras  de 
nossa Região para neutralizar as possíveis consequências maléficas que poderiam advir com a 
melhoria do acesso a nossa Região (turismo predatório, favelização, degradação, ocupação irregular 
do solo, violência e todas as outras mazelas que já presenciamos em outros destinos turísticos que 
foram descaracterizados (Campos do Jordão, Teresópolis, Gramado, etc). 

Não só a Estrada Parque, mas queremos o “pacote completo”, queremos também as estações de 
tratamento de esgoto, a revitalização das vilas, o parque ecológico de Visconde de Mauá, os planos 
diretores, a capacitação profissional de nossos jovens e tudo o mais que os recursos destinados a 
nossa Região possam proporcionar de melhoria ao povo que aqui vive.  Se os projetos previstos não 
são os melhores do mundo ou se não atendem em 100% as expectativas de todos os  



 

Mauatur Informa - 4 - 20/11/2009 
 

Edição Especial 

moradores  ––  até porque isso é impossível!  Aperfeiçoamentos podem ser feitos.  Só não podemos 
perder essa oportunidade única que se apresenta. 

 

 “TEMOS QUE PENSAR GRANDE E NOS UNIRMOS NESTE MOMENTO.” 

 

7 – A Mauatur e as demais Associações da Região 

A Mauatur considera extremamente importante que existam outras associações legalmente 
constituídas na Região de Visconde de Mauá, cada uma com sua identidade própria, pois 
divergências de pensamento e de idéias fazem parte do nosso cotidiano, e são muito enriquecedoras.  
Sabemos respeitar as diferenças. 

Por outro lado, em se tratando de causas comuns, poderia haver, em alguns momentos, a união e o 
fortalecimento da comunidade na defesa de seus direitos. 

Um dos nossos grandes objetivos no momento é buscar uma maior aproximação com outras 
associações, para estabelecermos um canal de comunicação e diálogo com seus membros. 

8 – Novos Associados 

Se você se identifica com as causas e a forma de atuação da Mauatur e quer participar desse 
momento crucial para nossa Região, venha se juntar a nós e traga sua energia positiva e sua 
disposição para trabalharmos juntos. 

A Mauatur é mantida por seus associados, portanto livre para decidir o melhor para a Região. 

 

 “Você será bem-vindo!  Filie-se à Mauatur, juntos seremos mais fortes.” 
Inscreva-se no Posto de Informações da Mauatur – vila de Visconde de Mauá 

Telefone: (24) 3387-1283 

 

Administração da Mauatur 12/2008 ~ 02/2011 

Conselho Deliberativo, formado por 29 membros, eleitos em Assembléia Geral da Mauatur, 
encarregados de definir as atividades a serem desenvolvidas e colaborar para sua efetiva realização.  
Atualmente é composto pelos seguintes membros: 

Ary Bettina Camila Buschinelli Cássia Cecília Cida 
Dair Ribeiro Denise Derek Edison Edite Fabinho 
José Eduardo Júlio Jussara Lauro Luiz Alves Marco Antonio 
Marlene Miriam Nathan Norma Osvaldo Reinaldo 
Renice Rony Sapo Carneiro Vanderley Zil  

Conselho Diretor, formado por 5 membros indicados pelo Conselho Deliberativo e encarregados de 
viabilizar as atividades da Associação.  Seus atuais membros são: 

Diretor Presidente Osvaldo Caniato Diretor Financeiro Lauro Caldeira 
Diretor Administrativo Derek Sharp 1º Diretor Suplente Júlio Buschinelli 
2º Diretor Suplente Ary Zonis   

 

 

 “ ESTRADA PARQUE. EU QUERO ! ” 

 “ TEMOS QUE PENSAR GRANDE E NOS UNIRMOS NESTE MOMENTO. ” 
 

Mauatur – Associação Turística e Comercial da Região de Visconde de Mauá 
Sugestões e Comentários:  falecomamauatur@viscondedemaua.org.br 

Visite nosso site:  www.viscondedemaua.org.br 


