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SECTUR e COMTUR reúnem-se com proprietários
de pesqueiros no Distrito de Águas do Miranda

CONSELHO MUNICIPAL
DE TURISMO
Av. Cel. Pilad Rebuá, 1780
Centro - Bonito/MS
Tel / Fax: (67) 3255- 2160

No dia 14 de setembro, a Secretária de Turismo Juliane Ferreira
Salvadori, o Diretor de Turismo
Clayton Cast ilho, o Presidente
do Conselho Municipal de Turismo Cícero Ramos Peralta e o Assessor do COMTUR Leonardo
Soares, est iveram no Dist rito Águas do Miranda para reunirem se com alguns proprietários de
Foto: SECTUR
pesqueiros da região. Esta foi uma reunião de integração ent re o Município de Bonito com o Distrito, onde foram debatidos diversos assuntos, como a import ância do
cadast ramento dos Pesqueiros no CADAST UR, bem como seus benefícios, assuntos relativos a pesca, dent re outros. Essa primeira reunião também foi importante para verificadas as necessidades da comunidade, uma vez que essa região recebe anualmente um grande volume
de turistas que procuram a at ividade de pesca, além de comear a elaborar um t rabalho em conjunto para at rair esse público a Bonito. Foi
realizada uma visita no Pesqueiro do Dedé para conhecer sua est rutura, uma vez que a Secretaria de Turismo está atualizando seu inventário de meios de hospedagens cadastrados em nosso município, e nesse levant amento será possível verificar o número de leitos que existem no Distrito de Águas do Miranda, além de analisar qual o número
de empregos gerados.

www.bonito-ms.com.br
comtur@bonito-ms.com.br

Horário de Funcionamento
De Segunda à Sexta
Das 07:30h às 11:30h e
Das 13:30h às 17:00h.
Foto: SECTUR
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Devolutiva - Maturishow
Participou da última reunião do COMTUR realizada
no dia 04 de setembro a Sra. Leila Regenold, organizadora da segunda edição do Encontro Mercosul da
Maturidade - Maturishow, que aconteceu no Hotel
Zagaia em Bonito/MS entre os dias 15 e 18 de agosto
deste ano. O encontro, que já é o maior da região
Centro-Oeste, reúne grupos da maturidade e proporciona uma grande confraternização com atividades artístico-culturais, como: concursos de talentos, Premiação Top Maturishow, passeios turísticos pelas belezas naturais de Bonito, oficinas de sustentabilidade
ambiental, apresentações folclóricas de regiões do Brasil e dos países do Mercosul, terapia recreativa, baile,
shows dançantes, palestras e a apresentação da banda Os Íncriveis. Segundo a Sra. Leila, houve uma boa
repercussão no MERCOSUL, onde participaram delegações de alguns países, como Assunção, Santa Cruz
de La Sierra, Buenos Aires, dentre outros. Disse ainda que participaram pessoas de diversas Associações,
como Petrópolis, Minas Gerais, Paraná, dentre outros, para conhecer o evento e trazer grupos nos próximos anos. Em relação aos pontos positivos, a Sra. Leila destacou a boa parceria com a Prefeitura Municipal
e com a Secretaria de Turismo e de Assistência Social que deram todo o apoio necessário para a realização
do evento, além do local onde realizou-se o evento. Quanto aos pontos negativos, disse que alguns hotéis
que foram parceiros na primeira edição e que receberam muitos participantes, desta vez, não ofereceram
preços tão acessíveis. Mesmo assim, ressaltou que o evento tem se fortalecido a cada ano e que já deverá
começar a trabalhar na organização da terceira edição do mesmo.

Avaliação da Temporada de Julho - 2013
Participaram da última reunião do COMTUR realizada no dia 04 de setembro, representantes da Associação Bonitense de Hotelaria (ABH), Associação dos Atrativos Turísticos de Bonito e Região (ATRATUR),
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
(ABRASEL), Associação dos Guias de Turismo de Bonito/MS (AGTB), Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), além do Poder Público. De acordo com os Conselheiros, a temporada foi muito boa, de modo que a
cidade teve um bom fluxo de turistas e cumpriu com a expectativa prevista. Além
disso, outro fator que influenciou no movimento foi a realização de alguns eventos
que atraíram diversos turistas pra cidade. No final do mês, ainda houve o Festival
de Inverno de Bonito, que também atraiu pessoas de todo o Estado.
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Acontece em Bonito o encontro de Botânicos do Centro Oeste
Está acontecendo em Bonito/MS o 13º Siconbiol (Simpósio de Controle Biológico) no Centro de Convenções de Bonito (MS). O evento começou no último dia 15, com credenciamento, recepção dos
convidados e solenidade de abertura. As palestras, mesas-redondas e
apresentações de trabalhos acontecerão de 16 a 18 de setembro. O
evento está sendo realizado pela Embrapa Agropecuária Oeste
(Dourados, MS) e a Universidade Federal da Grande Dourados
(UFGD), com promoção da Sociedade Entomológica do Brasil (SEB).
O presidente da Comissão Organizadora é o pesquisador Harley
Nonato de Oliveira, também chefe adjunto de Pesquisa & Desenvolvimento da Embrapa Agropecuária Oeste. Confira a composição das comissões do evento. No total, são oito palestras, 24 mesas-redondas e 755
trabalhos, sendo 688 pôsteres e 67 apresentações orais.

Realizado em Bonito/MS Curso de Primeiros Socorros
Foi realizado em parceria da Prefeitura de Bonito, através da
Secretaria de Turismo, do Conselho Municipal de Turismo e
TUR, e ATRATUR a segunda edição do Curso de Primeiros
Socorros e Salvamento Aquático. O Curso, ministrado pelo
instrutores Rudimar Guerini e Antonildo Santa Cruz do Corpo de Bombeiros de Jardim (MS). foi realizado no começo
deste mês e contou com a participação de 20 Guias de Turismo. Nesta segunda edição, que foi destinada a monitores,
funcionários de atrativos turísticos e guarda-vidas, foram 20
Foto: Bonito Notícias
alunos na reciclagem e 13 alunos no básico. As aulas práticas
foram realizadas no Balneário Municipal. Em menos de 4 meses já foram qualificados 53 profissionais, o que
é muito importante para o município.

Curso - Atendimento ao Cliente
Será realizado em Bonito/MS entre os dias 07 e 10 de outubro
deste ano o Curso de Atendimento ao Cliente, em parceria com
o SEBRAE. Este curso será destinado a empresários e profissionais que mantenham contato direto com clientes, a fim de desenvolver a competência de refletir sobre as ações e procedimentos
de atendimento em sua própria empresa que gerem resultados
positivos através da satisfação do cliente. O curso terá carga horária de 15 horas e será ministrado pelo instrutor Joel Peixoto. Para maiores informações, entre em contato com a Secretaria de Turismo através do telefone 3255-2160.

