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COMTUR recebe Caravana de Tavares/RS
No último dia 17 de
abril de 2013, esteve
presente em Bonito,
uma caravana, composta por pequenos e
médios empresários,
gestores públicos e
representantes

do

Sebrae Mostardas/RS,
que veio à nosso município por meio de
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uma missão técnica, visitar e conhecer a organização turística de nossa região, com
foco especialmente no ecoturismo e observação de vida silvestre. A Conselheira
Maria Antonietta Castro Pivatto que acompanhou o grupo na visita
técnica, convidou o President e em exercício Cícero Ramos Peralta
para dar uma palestra sobre o Conselho Municipal de Turismo, onde
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falou um pouco sobre a criação do COMTUR, suas at ribuições, os
conselheiros que represent am suas associações, a criação do Voucher
Único Digital, os Guias de Turismo, as empresas do trade turístico,
as reuniões deste Conselho, o Fundo Municipal de Turismo, além dos
gastos e orçamentos. Além do President e Peralta, part iciparam também o Sr. Mário da Secretaria de Meio Ambiente, onde falou sobre a
coleta de lixo e reciclagem; e também o Sr. Rodrigo Coinete que fa-

Horário de Funcionamento
De Segunda à Sexta
Das 07:30h às 11:30h e
Das 13:30h às 17:00h.

lou sobre o Convention Bureau e seu t rabalho na capt ação de eventos para Bonito/MS. Esse encont ro pode colaborar com o compartilhamento de informações que irão aprimorar o processo de desenvolvimento desse novo destino turístico, no caso, Tavares/RS .
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Eleição para Presidente do COMTUR para o ano de 2013
Na última reunião do COMTUR, realizada no dia 17 de
abril de 2013 às 17h na Câmara dos Vereadores, foi
realizada a eleição para Presidente deste Conselho para o ano de 2013. A eleição foi presidida pela Secretária de Turismo Juliane Salvadori, que depois de ouvir as
sugestões e receber os votos dos Conselheiros presentes, registrou a seguinte chapa, aprovada por todos:
Presidente: Cícero Ramos Peralta (ABH); Vice Presidente: Maria do Socorro Pires (Sindicato Rural e Patronal
de Bonito) e 1º Secretário: Rodrigo Coinete
(ATRATUR). O Presidente eleito, Cícero Ramos PeFoto: SECTUR
ralta, destacou o trabalho realizado a frente do COMTUR e a importância do mesmo em Bonito/MS. Disse
também que nesse começo de gestão há muito trabalho à fazer e que o fará com grande disposição.

Participação nas próximas Feiras e Eventos
De acordo com o calendário de Feiras e Eventos da Fundação de Turismo de MS, os próximos eventos
que o COMTUR participará e que já foram definidos os representantes deste Conselho, serão:
 WTM Latin América, que será realizada em São Paulo de 23 à 25 de abril, onde participarão os
Conselheiros Marcos Dias Soares e Rodrigo Coinete, representantes da ATRATUR, além da Secretária
de Turismo Juliane Ferreira Salvadori;
 Adventure, que será realizada em São Paulo de 01 à 05 de maio, onde o Conselheiro Hellyz Frantz
Kosloski, representante da AGTB que participará do evento;
 Brite, que será realizada no Rio de Janeiro de 01 à 11 de maio, onde participará a Conselheira Maria do Socorro Pires, representante do Sindicato Rural e Patronal de Bonito;
 AVISTAR, que será realizada em São Paulo de 17 à 19 de maio, onde se fará presente a Conselheira Maria Antonietta Castro Pivatto, representante da ABAETUR.

Representantes da Neotrópica participam da Reunião do COMTUR
Na última reunião do COMTUR, realizada no dia 17 de abril
de 2013 às 17h na Câmara dos Vereadores, participaram da
reunião a Sra. Cecília Brosig e o Sr. Miguel Milano da Fundação Neotrópica para verificar a possibilidade de acrescentar
uma discussão no III Congresso de Natureza, Turismo e
Sustentabilidade - CONATUS, que será realizado de 30 de
junho a 03 de julho de 2013 em Bonito/MS. A discussão,
levantada pelo Conselheiro Sandro na reunião do dia 03/04
seria quanto o cultivo da soja, que vem crescendo
constantemente e vem transformando áreas verdes em locais para plantio . O CONATUS terá sua
terceira edição, onde reunirá especialistas, profissionais e
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estudantes interessados em discutir e desenvolver o turismo
de natureza de forma sustentável para promover a conservação ambiental. A programação deste ano inclui
palestras, mesas redondas e reuniões paralelas que, ao longo de três dias, vão relacionar as três linhas temáticas do evento: turismo como promotor da conservação ambiental; natureza como capital de base para o
turismo e o papel do turismo na busca pela sustentabilidade. Haverá também a apresentação de trabalhos
científicos, em forma de pôsteres, selecionados por um Comitê Científico.

