
mas também em favor daqueles que tem que
enfrentar o mau serviço que aqui é oferecido.

Com relação à taxa ambiental é interesse da
Mauatur, cadastrar-se para administrá-la
para pagamento da conservação de estradas,
e outros serviços de interesse da comunidade,
pois sabemos que não podemos contar com
alguns setores dos poderes públicos que
repousam na burocracia.

A Prefeitura de Resende até o momento tem
se esforçado no sentido de atender as
reivindicações da população, apesar das
dificuldades.

A Prefeitura de Bocaina de Minas , apesar dos
poucos recursos, tem tentado contribuir com
a região. Porém precisamos mais. E a
contrapartida do governo do estado mineiro?

E a Prefeitura de Itatiaia como está se
posicionando?

Achamos que todos nós deveríamos nos posicionar
para que os terrenos das ETE’S fossem
desapropriados, que as estações fossem efetivadas,
que o problema do lixo fosse resolvido, que o
transporte público fosse eficiente e barato e que os
planos diretores fossem implantados.
Que tal primeiramente uma visita ao prefeito de Itatiaia
reivindicando ações?
Que tal a gente agir “in loco” ao invés de brigar pela
Internet?
Fica aqui o convite para aqueles que queiram participar
da visita ao prefeito, se inscreverem no e-mail
falecomamauatur@viscondedemaua.org.br
para podermos marcar dia e hora.

Em primeiro lugar, não houve na audiência
pública qualquer manifestação da Mauatur
em relação aos que eram contra a estrada. Se
houve vaias em relação aos que se
posicionaram contra, foi de setores da
comunidade , principalmente aqueles que
não possuem carro, seguro saúde, etc, que não
agüentam mais não possuir acesso à saúde,
transportes decentes e acessiveis, educação
e lazer.

Meio ambiente sim,
seres humanos também.

A Mauatur deixou de ser uma associação
somente de comerciantes, passando também
a agregar moradores e não há em sua
proposta a vontade de degradação da região,
ao contrário.  Não queremos turismo de
massa. Quando foi encaminhado o
documento de “Requisitos para a
Implantação da Estrada Parque da Região de
Visconde de Mauá”  ao governo do estado do
Rio de Janeiro, que está transcrito na próxima
página, era no sentido de haver limitação de
impactos e melhoria na qualidade de vida da
população, assim como, as propostas,
entregues em mãos, aos prefeitos de Resende
e Itatiaia, que também reproduzimos nas
páginas seguintes. Estamos agora
conseguindo uma aproximação com a
prefeitura de Bocaina de Minas.

A Mauatur está preocupada com a qualidade
de vida da comunidade como um todo.   O
pensamento da Mauatur sempre foi no
sentido de um turismo sustentável e quando
está se posicionando a favor da estrada não
o faz somente pensando em seus associados,

VAMOS LUTAR JUNTOS PARA UM FUTURO MELHOR

SOMOS DA PAZ
Vamos usar a internet para nos aproximar.

Vamos conversar, concordar ou divergir como vizinhos e membros de uma mesma
comunidade.Vamos manter esse canal sempre aberto.

Vamos usar nossas forças nas reivindicações importantes para todos nós.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE BOATOS



.

1.TaxaAmbiental

1.1.Objetivo
Arrecadar recursos para a gestão ambiental da área
abrangida pela Estrada Parque, incluindo não só o seu
percurso, mas, também, a Região de Visconde de Mauá
como um todo, de acordo com a legislaçãovigente.
1.2. Cobrança
- regra: será cobrada por pessoa maiores de 12 anos e por
veículo, na entrada da Estrada Parque (Portal)
- exceções: moradores, trabalhadores, pessoas que possuam
moradias na Região(cadastrados), e entregadores mediante
comprovação (NF/Recibos).
1.3. Gestão dos Recursos Arrecadados

A Mauatur, como entidade representativa da Região,
providenciará sua habilitação, junto ao Governo do Estado
do Rio de Janeiro, para gerir os recursos arrecadados dos
visitantes e prestará contas da utilização destes recursos
para a comunidade e ao Governo do Estado.

2. Segurança

2.1. Será feito o monitoramento e vigilância de toda a
Região, com a instalação de câmeras na entrada e na saída
(Portal), bem como nos demais acessos à Região e nas
principais atrações turísticas e vilas.

2.2. A Guarda Municipal de Resende, por solicitação da
Mauatur, montará um posto de Controle de entrada e saída
no Portal (trânsito, multas, carros roubados, etc)

2.3. A Polícia Militar atuará no policiamento nas outras
áreas da Região.
Será instalada uma Delegacia Legal (Polícia Civil), com foco
emTurismo, em uma das três vilas da Região de Visconde
de Mauá. Esta Delegacia Legal deverá ser criada e
funcionará como Anexo de uma das delegacias de Policia
civil (Resende ou Itatiaia).

3. Fiscalização

3.1. Será proibida a construção no trecho da Estrada Parque,
inclusive de quiosques, e as construções nas áreas urbanas
devem seguir rigorosamente as leis ambientais vigentes.

3.2. A fiscalização será realizada, de forma organizada, por
representantes da própria comunidade.

3.3. Deverá ser criado um “canal direto” dos representantes
da comunidade com os órgãos de controle ambiental, para
que as denúncias possam ser atendidas de imediato e as
punições possam ser aplicadas.

4. Tamanho e Peso de Veículos

4.1. Limitar o trânsito de veículos quanto ao número de
eixos e ao peso e tipo da carga transportada (estabelecer
parâmetros).

4.2. Analisar e relacionar as exceções para os veículos que
transitam por necessidade de trabalho, tais como: Lixo, Gás,
Ampla, Ônibus Coletivos, etc.

4.3. Os ônibus de turismo só poderão transitar quando
forem comprovadamente para um determinado Hotel/
Pousada. Neste caso, caberá ao referido estabelecimento
providenciar, em suas instalações, o estacionamento do
veículo. Estes veículos não poderão transitar internamente
na Região,devendo chegar ao estabelecimento destino e de
lá só sair ao término de sua estada.

Requisitos para  a  Implantação da Estrada Parque da  Região de Visconde de Mauá
5. Portal e Pórtico da Estrada Parque Região de Visconde de
Mauá

5.1. Localização

5.1.1. O Portal da Região de Visconde de Mauá será fixado
na estrada RJ163 (entre os Kms 16 e 18), onde existe o
depósito de material do DER/RJ, uma área degradada e que
com a implantação do Portal poderá ser revitalizada.

Serviços

- Cobrança de Taxa Ambiental
- Identificação dos Isentos de Taxa
- Controle de Tráfego de Veículos (número de eixos/
tonelagem) pela Guarda Municipal
- Distribuição de Mapas e Informes Educativos sobre Meio-
Ambiente e Preservação da Região
- Instalação de Câmeras de Vigilância
- 1º atendimento ao turista, prestando as informações
básicas sobre as atrações turísticas da Região
- Sanitários
- Lixo (Seletivo) “Não leve para Visconde de Mauá o Lixo”

5.1.2. Pórticos Secundários

Subida para o Vale do Alcantilado em frente a “Pousada da
Mantiqueira”
Ponte dos Cachorros

Serviços

- Câmaras de Vigilância
- Mapa de Localização da Região de Visconde de Mauá

5.2. Infraestrutura

5.2.1. Portal

Serão necessários, além da Luz e Água, pontos de internet
(Mauá Digital) para poder transmitir e receber imagens das
câmaras de vigilância.

5.2.2. Pórtico

Serão necessários Luz e pontos de internet (Mauá Digital)
para poder transmitir imagens das câmaras de vigilância.

6. Medidas Compensatórias

6.1. Implantação de um Parque Ecológico na Região de
Visconde de Mauá
6.2. Melhorias das Escolas da Região
6.3. Melhoria do Posto de Saúde (Mini UPA sob a égide do
Estado)
6.4. Implantação de uma escola técnica com foco em
Turismo

7. O que não queremos!

7.1. Não queremos a favelização da Região de Visconde de
Mauá
7.2. Não queremos o Turismo de Massa
7.3. Não queremos a degradação social, econômico e
ambiental da Região de Visconde de Mauá

8. Revitalização das Vilas de Visconde de Mauá, Maringá e
Maromba ( a ser desenvolvido com as sugestões recebidas)



Visconde de Mauá, 14 de novembro de 2008.
Exmo. Sr. Prefeito –Eleito do Município de
Itatiaia Luiz Carlos
Ref.: Apoio ao Prefeito Eleito de Itatiaia

1. A Mauatur (Associação Turística e Comercial
da Região de Visconde de Mauá) tem o
prazer de cumprimentá-lo pela sua vitória no
último pleito eleitoral.
2. Com o objetivo de contribuir com sua gestão,
relacionamos, no documento
apresentado em anexo, os principais anseios da
Comunidade, bem como sugestões
para atender às necessidades de nossa Região.
3. Por se tratar de uma Região turística com
características específicas, abrangendo dois
Estados (MG e RJ)e três Municípios (Bocaina de
Minas, Itatiaia e Resende), alguns
aspectos comentados no documento em referência
dependem de uma grande interação
entre estas unidades geopolíticas.
4. Para tal, esperamos agendar, o mais breve
possível, uma reunião conjunta da
MAUATUR com os três prefeitos-eleitos,
objetivando discutir os aspectos comuns da
Região como um todo, de forma uniforme e
integrada.
Desde já agradecemos a atenção dispensada e nos
colocamos a seu inteiro dispor para prestar
quaisquer esclarecimentos necessários.
Cordialmente,
__________________
Conselho Diretor

Anexo - Principais Necessidades da nossa Região
de Visconde de Mauá

1. Criação de Distrito de Visconde de Mauá no
Município de Itatiaia/RJ.
Área compreendida da ponte sobre o Rio
Marimbondo a Cachoeira do Escorrega na
Maromba, passando por Maringá e
compreendendo os Vales do Pavão e das Cruzes.
Nomeação de um administrador que
obrigatoriamente more no distrito a ser criado e
legitimado pela comunidade.
2. Verba para a Região
Repasse de Royalties do Petróleo de forma
homogênea entre os quatro destinos turísticos do
município de Itatiaia/RJ, a saber: Núcleo Urbano
Central, Penedo, Parque Nacional e o distrito de
Visconde de Mauá, a ser criado.
Implementação de um plano de orçamento
participativo.

4. Segurança
Criação de uma Guarda Municipal com
integrantes de grupamento a ser legitimado pela
comunidade de Visconde de Mauá. Grupamento
com foco em “turismo”, “meio ambiente”,
“trânsito” e “patrulhamento comunitário”.
5. Saúde
Mini-Unidade de Pronto Atendimento 24 horas
(Mini-UPA24) modelo Governo do Estado do Rio
de Janeiro - ver página www.saude.rj.gov.br/
UPA24/home.shtml
O porque da necessidade deste modelo:
Dificuldade de acesso sem transporte adequado;
Distância do Hospital de Emergência (Resende/
RJ);
Grande afluxo de turistas nos feriados, finais de
semana e férias (acidentes veiculares, e nas visitas
a cachoeiras e trilhas); e Proximidade e quantidade
de bichos peçonhentos.
6. Educação
Criação / Implementação de Creche focada nas
características da Região. Horário alternativo
incluindo sábados, domingos e feriados
7. Mauá Digital
Projeto desenvolvido pelo Governo do Estado do
Rio de Janeiro em parceria com as prefeituras. No
entanto, falta desenvolver a parte referente ao
Município de Itatiaia.
O Gov. do Estado fornece o circuito para a Internet
[através da Infovia.RJ] e a gestão do projeto.
Cabe a prefeitura fornecer a logística necessária,
como acesso aos locais, adequação de lógica e
elétrica, material de instalação, etc.
8. Manutenção nos Vales do Município
O Governo do Estado faz a manutenção da Estrada
mas, a pavimentação e as pontes dos vales são de
responsabilidade da Prefeitura. Algumas pontes,
principalmente as do Vale do Pavão estão prestes
a cair trazendo risco de vida às pessoas que por lá
trafegam, inclusive as conduções escolares.
9. Ponte de Pedestre Tia Sofia
Esta ponte, que liga os Estados do Rio de Janeiro e
de Minas Gerais (municípios de Itatiaia e Bocaina
de Minas) encontra-se em estado precário. Já existe
há muitos anos um projeto desenvolvido para a
sua renovação, como também já foi assinado
convênio entre os municípios envolvidos para
execução da obra (com dotação orçamentária e
compra de material). No entanto, nada foi feito.
10.Objetivando garantir a preservação de
características especiais da Região e a adequação
dos projetos que estão sendo desenvolvidos no
âmbito do Poder Público, torna-se indispensável a
participação, mais atuante e de forma organizada,
de representantes da comunidade, através
da MAUATUR, no processo de gestão deste
Município.

CARTA ENTREGUE EM MÃOS AO PREFEITO DE ITATIAIA



CARTA ENTREGUE EM MÃOS AO PREFEITO DE RESENDE

Visconde de Mauá, 6 de dezembro de 2008.

Exmo. Sr. Prefeito –Eleito do Município de
Resende José Rechuan Júnior

Ref.: Apoio ao Prefeito Eleito de Resende

1. A Mauatur (Associação Turística e Comercial
da Região de Visconde de Mauá) tem o prazer de
cumprimentá-lo pela sua vitória no último pleito
eleitoral.
2. Com o objetivo de contribuir com sua gestão,
relacionamos, no documento
apresentado em anexo, os principais anseios da
Comunidade, bem como sugestões
para atender às necessidades de nossa Região.
3. Por se tratar de uma Região turística com
características específicas, abrangendo dois
Estados (MG e RJ)e três Municípios (Bocaina de
Minas, Itatiaia e Resende), alguns aspectos
comentados no documento em referência
dependem de uma grande interação entre estas
unidades geopolíticas.
4. Para tal, esperamos agendar, o mais breve
possível, uma reunião conjunta da
MAUATUR com os três prefeitos eleitos,
objetivando discutir os aspectos comuns da
Região como um todo, de forma uniforme e
integrada.
Desde já agradecemos a atenção dispensada e
nos colocamos a seu inteiro dispor para prestar
quaisquer esclarecimentos necessários.

Cordialmente,
__________________
Diretoria Executiva

Anexo - Principais Necessidades da nossa Região
de Visconde de Mauá

1. Administração do Distrito de Visconde de
Mauá no Município de Resende/RJ.
Nomeação de um administrador que
obrigatoriamente more no distrito e legitimado
pela comunidade.
2. Verba para a Região
Estabelecer um percentual dos Royalties do
Petróleo recebido pelo Município para a Região
de Visconde de Mauá.
3. Implementação de um plano de orçamento
participativo.

4. Segurança
Criação de um destacamento permanente da
Guarda Municipal com integrantes de
grupamento a ser legitimado pela comunidade de
Visconde de Mauá. Grupamento com foco em
“turismo”, “meio ambiente”,
“trânsito” e “patrulhamento comunitário”.
5. Saúde
Mini-Unidade de Pronto Atendimento 24 horas
(Mini-UPA24) modelo Governo do Estado do Rio
de Janeiro - ver página www.saude.rj.gov.br/
UPA24/home.shtml
O porque da necessidade deste modelo:
Dificuldade de acesso sem transporte adequado;
Distância do Hospital de Emergência (Resende/RJ);
Grande afluxo de turistas nos feriados, finais de
semana e férias (acidentes veiculares, e nas visitas
a cachoeiras e trilhas); e Proximidade e
quantidade de bichos peçonhentos.
6. Educação
Criação/Implementação de Creche focada nas
características da Região
Horário das 8:00hs às 17:00hs, incluindo
sábados, domingos e feriados, com equipamentos
adequados a crianças em idade pré-escolar.
Criação de Escola Profissionalizante com foco no
Turismo e características da Região.
7. Mauá Digital
Projeto desenvolvido pelo Governo do Estado do
Rio de Janeiro em parceria com as prefeituras. No
entanto, falta desenvolver mais a parte referente
ao Município.
O Gov. do Estado fornece o circuito para a
Internet [através da Infovia.RJ] e a gestão do
projeto.
Cabe a prefeitura fornecer a logística necessária,
como acesso aos locais, adequação de lógica e
elétrica, material de instalação, etc.
8. Manutenção das Vias e Pontes da Vila de
Visconde de Mauá, Lote 10 e Ponte dos
Cachorros.
Manutenção e Pavimentação das vias sob a
responsabilidade do Município de Resende na
Região de Visconde de Mauá, principalmente no
que se refere ao Lote 10.
9. Objetivando garantir a preservação de
características especiais da Região e a adequação
dos projetos que estão sendo desenvolvidos no
âmbito do Poder Público, torna-se indispensável
a participação, mais
atuante e de forma organizada, de
representantes da comunidade, atravésda
MAUATUR, no processo de gestão deste
Município.


