
 
Visconde de Mauá, RJ / MG, 10 de julho de 2013 

 
 
Ao Sebrae, Ministério Público Estadual / Federal – Resende e demais interessados, 
 

 
Os abaixo assinados, moradores na Região de Visconde de Mauá, tomando ciência da elaboração do "Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Sustentável da Região de Visconde de Mauá", por parte do Sebrae-RJ, vem manifestar seu 
constrangimento em participar do processo de elaboração do referido plano pelos seguintes motivos: 
  
1.   A região já possui o Programa de Gestão Socioambiental Integrada da Microbacia do Alto Rio Preto elaborado por 

iniciativa da ONG Crescente Fértil no ano de 2006 com a participação de moradores, organizações locais, prefeituras 
de Itatiaia, Resende e Bocaina de Minas, Governo Estadual do Rio de Janeiro (Serla) e Ibama (APA da Mantiqueira).  

2.   A região já possui um Conselho Gestor criado pelo município de Resende (Decreto nº 2.707/2008), com abrangência 
regional, o que torna injustificável criar um “Conselho do Plano Estratégico”, conforme previsto no referido "Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Sustentável".  

3.   O Programa de Gestão Socioambiental Integrada e o Decreto nº 2.707/2008 citados foram deliberadamente sabotados 
pelo governo estadual, Mauatur e Prefeitura de Resende a partir de 2009 o que revela o desinteresse dessas 
organizações em trabalhar de forma participativa, inclusiva, respeitosa e democrática pelo desenvolvimento 
socioambiental da região. 

4.   Em reuniões realizadas na comunidade é frequente a ocorrência de agressões verbais gratuitas e injustificáveis contra 
participantes identificados como ambientalistas, sendo especialmente grave o ocorrido na reunião realizada no dia 27 
de junho, no Hotel Bühler, quando uma liderança da Mauatur protagonizou constrangedora cena de descontrole e 
agressividade, suficiente para pôr em risco a credibilidade e a viabilidade do projeto e macular inapelavelmente o 
“astral” da reunião, dos demais presentes e até do próprio recinto – o auditório do Hotel Bühler – desrespeitando quem 
o cedeu de boa fé, sem que os organizadores “moderadores” do Sebrae-RJ tomassem qualquer providência para 
garantir condições de participação equânimes e respeitosas a todos os presentes.  

5.   A recorrência de situações como relatado acima e a inércia de entidades governamentais e suas contratadas para 
superar tais práticas e condutas arrogantes e contraproducentes vêm resultando no afastamento de grande número de 
moradores – ambientalistas, intelectuais, artistas, educadores, arquitetos, comunicadores e outros – nas reuniões onde 
se discutem o planejamento e a gestão da região, resultando em incomensurável perda de representatividade, 
qualidade e efetividade desses processos.  

6.   A ausência forçada desses grupos, sinceramente empenhados em estabelecer um novo patamar de entendimento e 
novas perspectivas de sustentabilidade socioambiental, parece constituir parte de uma estratégia de poder e controle da 
região por apenas um setor, que hostiliza e exclui sistematicamente os diversos outros segmentos da sociedade local, e 
nos expõe a todos aos riscos implícitos nos projetos excludentes e autoritários.  

Por todos esses motivos - e pela ausência de sinais de correção de rumos ou de respostas adequadas aos recentes 
questionamentos encaminhados por alguns de nós ao Sebrae -, declaramo-nos impossibilitados de participar da próxima 
reunião do "Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável da Região de Visconde de Mauá". 

Porém, gostaríamos de receber cópia dos documentos validados na Audiência Pública, bem como as principais propostas 
surgidas e os próximos passos decididos, para serem divulgados junto à comunidade. 

Finalmente, propomos que o "Plano Estratégico" e respectivo conselho sejam elaborados tendo como ponto de partida as 
diretrizes do "Programa de Gestão" e o decreto que criou o Conselho Gestor, cujo natural aperfeiçoamento possibilitaria 
resultados consistentes e com melhores perspectivas para o desenvolvimento integrado, inclusivo e sustentávell da região, 

Esperando por mudanças e aguardando suas considerações, assinamos atenciosamente, 

Alvaro Braga, Antonio Carlos Iazpeck, Claudio Serricchio, Daniel Brito, Darshana Bühler, Débora Nunes, 
Jean Pierre Verdaguer, Joaquim Moura, Leo Gatti, Lino Matheus, Luis Armondi, Luis Felipe Cesar, Marcelo Brito, 

Márcia Patrocínio, Maurício Collier, Maurício Rosa, Nereida Cortopassi, Patrícia e Alfredo Carvalho, Regina Guerra, 
Thier Tavares 
 
 

Para assinar esta carta-aberta, por favor envie uma mensagem para amigosdemaua.net@gmail.com  
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