Mauatur Informa
Informativo da Associação Turística e Comercial da Região de Visconde de Mauá
Mauatur - Fundada em 1986
Ano 2 — 14/12/2009 – Bocaina de Minas/MG, Itatiaia/RJ e Resende/RJ

Hoje, 14 de dezembro de 2009, estamos reunidos para uma grande festa de confraternização da
MAUATUR e de seus convidados. É um momento de muita alegria. O fim de ano sempre
representa um marco em nossas vidas. É sempre um momento em que pensamos o que realizamos e
no que faremos no ano que está por vir. Em se tratando de nossa Região, grandes mudanças e
desafios estão para acontecer e, mais do que nunca, estaremos preparados para que essas mudanças
sejam em prol da melhoria da qualidade de vida dos moradores de Visconde de Mauá, que é um
lugar especial para se viver. É neste contexto que a MAUATUR está se preparando para atuar,
estabelecendo seus objetivos estratégicos para o ano de 2010.
A MAUATUR, visando consolidar e fortalecer sua posição de destaque na Região de Visconde de Mauá e
direcionar sua atuação para o ano de 2010, estabeleceu, através de sua Diretoria Executiva, os seguintes
objetivos estratégicos:
1 – Captar Recursos  Gerar receita para sua sustentabilidade financeira e para possibilitar a realização
dos demais objetivos:
Estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas;
Ampliar o número de associados; e
Obter patrocínio para eventos da Região e para propaganda no Posto de Informações.
2 – Profissionalização da MAUATUR  Aperfeiçoar o seu modelo de gestão interna e qualificar os
associados para promoverem o desenvolvimento sustentável da Região:
Promover Curso de Gestão Ambiental;
Promover Curso de Gestão Territorial e Uso do Solo;
Realizar Alterações no Estatuto Social;
Propor a criação do Conselho Consultivo para Região, que possa estabelecer parâmetros para
as decisões da MAUATUR, composto por pessoas reconhecidas publicamente em suas áreas de
atuação; e
Capacitar o Corpo Técnico.
3 – Estabelecer Plano de Comunicação  Melhorar a comunicação com a comunidade e a sua
imagem institucional:
Marketing Externo — pesquisa sobre perfil do turista; criação de jornal da Região;
Divulgação da Imagem Institucional da Região através da contratação de Assessoria de
Imprensa, com foco no turista adequado para a Região e elaboração de impresso institucional;
Marketing Interno — informativo sobre as ações da Associação; criação de uma rádio
comunitária; consciência do turismo sustentável; e
Estabelecer uma sistemática permanente de interlocução com as demais associações e
entidades da Região.
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4 – Atuar nas Necessidades da Comunidade  Buscar, junto ao Poder Público, a solução dos
problemas da Região, tais como:
Transporte interno, com tarifas adequadas;
Lixo seletivo;
Conservação de vias e pontes;
Segurança;
Saúde;
Educação;
Estabelecer protocolos supra-municipais para otimizar a prestação dos serviços públicos; e
Apoio às atividades sociais e culturais desenvolvidas na Região.
5 – Atividades Associativas  Atendimento às necessidades específicas dos Associados de MAUATUR:
Aperfeiçoamento do cadastro de associados;
Gestão do Plano de Saúde coletivo;
Pesquisa de demanda turística;
Qualificação do atendimento ao turista;
Prestação de Serviços Jurídicos;
Aperfeiçoamento do “site” da MAUATUR; e
Melhorias estruturais no Posto de Informações.
6 – Estabelecer Requisitos para Acesso à Região  Considerando, principalmente, a construção da
Estrada Parque:
Limitar veículos de visitantes a um número compatível com a Região;
Limitar tamanho e peso dos veículos;
Estabelecer dias e horários apropriados para carga e descarga;
Participar nas definições da utilização e administração dos recursos obtidos com a taxa
ambiental;
Participar na elaboração do Manual Operativo da Estrada Parque;
Criar publicações específicas para a conscientização do visitante com relação a preservação
ambiental; e
Definir a forma de atuação dos pórticos (policia municipal, câmeras, lixo seletivo e banheiros).
7 – Atuação em Novos Projetos  Interagir enfaticamente no desenvolvimento e na execução dos
projetos previstos para Região:
Criar comissões para fiscalização das obras;
Acompanhar a execução dos projetos e divulgar para a comunidade o seu andamento;
Buscar o comprometimento do Estado de Minas Gerais para a integração com as estações de
tratamento de esgoto;
Participar da concepção do Parque Natural de Visconde de Mauá (museu, observatório, centro
de artesanato, anfiteatro, sala de aulas, pousada escola, etc.);
Interagir fortemente com o Estado e as prefeituras na elaboração de um Plano Diretor único
para a Região de Visconde de Mauá; e
Promover, junto às entidades próprias, a capacitação de moradores, objetivando a sua
profissionalização.

“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
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