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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 21 de Junho de 2017

Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção (ENAPA)
Aconteceu em Fortaleza — CE, no período de 15 a 17 de junho de 2017, a XXII
ENAPA 2017, onde reuniu cerca de 600 participantes: Juízes de Direito, Promotores de
Justiça, Profissionais das áreas de Saúde, Educação e Justiça, Assistência Social, grupos
nacionais de apoio à adoção, conselhos tutelares, estudantes de psicologia, serviço social,
direito, pedagogia entre outros, poder legislativo e sociedade em geral interessada em
debater e fortalecer as ações em benefício da adoção. Com as participações dos Conselheiros Augusto Mariano e José Anezi (Poder Público), a Secretária de Assistência Social
Sra. Ilza Gomes Soares, que assistiram a palestra Magna de Abertura, ministrada pelo
Juiz de Direito de Sidrolândia/MS, Dr. Fernando Moreira, sendo de extrema importância
para que Bonito sediasse o evento, com a temática “ADOTAR É + QUE BONITO—XXI
ENAPA BONITO/MS”. Este evento será em baixa temporada, fomentando assim a economia do município como também o funcionamento do processo de adoção no país.

Modernização do Sistema Operacional Turístico Ambiental — Segmento Transporte Turístico
Com a participação de membros da Associação Bonitense das Empresas de Transporte Turísticos e Locadoras
(ABETTUL), foram expostas sugestões para implementar uma política de preços nos pacotes de Bonito, através de concessão de 30 a 40% na baixa temporada, parcelamento em até 12x, valores tabelados dos transportes, melhorias nas estradas, principalmente aos acessos a atrativos e a entrada da cidade. O Conselheiro Alexandre Fredrich, informa que foi
acordado com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o valor de R$ 9.000.000,00 para recapeamento da entrada da
cidade, e mais R$ 5.000,000, para recapeamento da área urbana.

