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COMTUR elabora uma recomendação às Agências de Turismo
Na última reunião do Conselho Municipal de Turismo
realizada no dia 13 de agosto,
foi discutido e aprovado uma
recomendação quanto à emissão do voucher digital, à
pedido do Prefeito Municipal
Leonel Lemos de Souza Brito. Essa

recomendação

será enviada à todas as Agên-
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cias de Turismo que fazem parte do trade turístico de Bonito/MS. O voucher digital é um document o inst ituído através da Lei Municipal 095/1995
que regula a atividade turística e que é obrigatório à todos os at rativos, com exceção aos balneários . Com o passar dos anos, nosso destino tem
se tornado um dos principais ícones do turismo nacional e internacional, graças às
suas belezas naturais, mas também pelo seu modelo de gestão, que é responsável por
inúmeras e seguidas visitas técnicas de outros potenciais destinos e também convites
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a componentes do trade para palestras nos mais diversos municípios do país. Neste

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

visando a manutenção do modelo. Recentemente tem se observado alguns fatos gra-
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sentido, deve-se haver uma preocupação constante de cada componente do trade,
ves que estão contribuindo para a fragilização do nosso destino, como Agências reservarem um atrativo e emitirem o voucher digital para
outras agências que estão bloqueadas pelos mesmos
por inadimplência. Outro fato diz respeito à agências
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que detém reservas na Gruta do Lago Azul em perío-
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dos de alta temporada, e que forçam a venda casada,
ou seja, só atendem o cliente com a vaga na gruta
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se este mesmo cliente comprar também outro atrativo junto, contrariando assim a legislação e, por consequência, cometendo um crime. Por este motivo, o Conselho Municipal de Turismo, recomenda que tais
práticas não devam ser realizadas pelas Agências de Turismo de Bonito, e que as mesmas tenham maior
cuidado e zelo em suas ações de comercialização. Desta forma, estaremos contribuindo para a melhoria
contínua de nosso destino.

Devolutiva da Participação na Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil
Participou da XLII Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil
(CMSB), realizada em Campo Grande/MS entre os dias 05 e 09/07/13, o
Conselheiro Clayton Castilho, representante do Poder Público. A Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil (CMSB) é uma entidade de
direito civil sem fins lucrativos e que congrega todas as Grandes Lojas
dos 27 Estados do Brasil. A Assembleia geral ordinária da CMSB, tem
como objetivo colocar em discussão temas importantes da atualidade
buscando soluções benéficas a sociedade no geral. Segundo o Conselheiro que se fez presente através do
COMTUR, a participação neste evento foi de grande importância, pois foram realizados diversos contatos,
além de uma grande divulgação do Destino Turístico Bonito para um público alvo de alto poder aquisitivo e
que costuma viajar com frequência. O Conselheiro também distribuiu todo o material impresso levado.

Devolutiva da Participação na Jornada Mundial da Juventude
Participou da Jornada Mundial da Juventude, realizado no Rio de Janeiro,
entre os dias 20 e 26 de julho deste ano, o Assessor do COMTUR
Leonardo Soares. O evento atraiu cerca de 3,7 milhões de pessoas
em diversos pontos no RJ, sendo em Copacabana, Quinta da
Boa Vist a, Rio Cent ro e em diversas paróquias da cidade.
No Rio Centro, local onde estavam os stands de expositores, o público estimado foi de cerca de 570 mil pessoas de diversos países. Este foi um
evento religioso internacional, que contou com a vinda do Papa Francisco ao Brasil e
mobilizou atenção do mundo inteiro. Este t ipo de turismo é a razão de 3,6% das viagens
no país. Segundo o Assessor do COMTUR que se fez present e na Jornada, valeu muito a
pena a participação neste evento, onde muitas pessoas visitaram o stand da Fundação de Turismo de Mato
Grosso do Sul, onde estava localizado o stand de Bonito. Foi possível divulgar bastante nosso destino e distribuir todo o material levado.

Confira o calendário de alta temporada de 2015

