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MISSÃO DO
COMTUR:
―Fomentar
e
Normatizar a atividade
turística do Município de
Bonito, de forma integrada e
sustentável, visando o
desenvolvimento econômico e
social de toda a comunidade,
através da excelência na
qualidade dos serviços.‖

Em 10 de Maio de 2017

33º CONGRESSO NACIONAL DE SINDICATOS EMPRESARIAIS DO COMÉRICIO
DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO EM JOÃO PESSOA—PB
Aprovada a participação do conselheiro
Clêndisso (AGTB) neste Congresso, e ação conjunta com a FECOMÉRCIO—MS na promoção
do próximo 34º Congresso que será realizado
em Bonito –MS. O Presidente da ABRASEL
Alexandre Fredrich, informa que estão investido mais de 300 mil em estande, pela FECOMÉRCIO—MS no período de 24 a 26 de maio
de 2017. Este evento trará uma estimativa de
público de cerca de 1.200 pessoas

WTM LATIN AMERICA & ENCONTRO COMERCIAL
BRAZTOA
Para o Secretario de Turismo, Augusto Mariano, a WTM Latin America ofereceu a oportunidade de encontrar-se com profissionais do mundo inteiro para realizar negócios e fazer networking, além
de ampliar seu conhecimento sobre o setor e as tendências para os
próximos anos. Foram mais de 700 expositores de 50 países durante
3 dias em São Paulo. A WTM Latin America é um evento internacional
que oferece a plataforma perfeita para contribuir com o desenvolvimento de seus produtos e serviços.
Calendário:
FAMTOURS para Operadores e Agentes de Turismo da Bolívia

PROGRAMA EMBAIXADORES DE BONITO

1º FAMTOUR: Operadores e Agentes de Santa Cruz de La Sierra
(28 de maio a 02 de junho);
2º FAMTOUR: Operadores e Agentes de Sucre e Potosi (08 a 13 de
junho);
3º FAMTOUR: Operadores e Agentes de La Paz (25 a 30 de junho)

O Bonito Convention & Visitors Bureau, em parceria com a Prefeitura de Bonito—MS, lançou o Programa
Embaixadores de Bonito em 2015.

* Apoio do transfer Corumbá/Bonito/Corumbá Fundo Municipal de
Turismo de Bonito—MS; hospedagem será cedida pela rede hoteleira
e atrativos por parte do proprietários.

O programa oferece apoio e assessoria aos profissionais que tiverem interesse em captar os eventos
promovidos pelas associações ou entidades das quais
sejam membros para a cidade de Bonito.

