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

Na última reunião do Conselho Municipal de Turismo realizada no dia 21 de setembro,
foi apresentado
pela Sra.
Edna Scremin Dias, o projeto
do 10º ENBOC - Encontro de
Botânicos do Centro Oeste,
que deverá ocorrer em
Bonito/MS entre os dias 08 e
11 de maio de 2014. A Sra
Edna, diretora e organizadora
do evento também disse que
Foto: SECTUR
haverá paralelo ao Encontro o
primeiro Simpósio Internacional sobre as Formações Chaquenhas da América do Sul
(SIFCAS). Este é um evento científico realizado pela diretoria da seccional regional da
Sociedade Botânica do Brasil (SBB) e tem como objetivos motivar discussões científicas, discutir temas relevantes à botânica, contribuir para a conservação da biodiversidade e promover a integração entre os centros de pesquisa do Centro Oeste. Além
disso também irá fomentar as discussões e aumentar o conheciment o e o
estudo da flora do Estado. O evento contará com pesquisadores de
renome internacional e o público est imado será ent re 300 e 400 pessoas, entre estudant es, doutores, mest res, especialist as, biólogos,
dentre out ros.

Encursão no Rio Perdido
O Conselheiro Sandro Roberto da Silva Pereira, representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), apresentou na última reunião do
COMTUR a Encursão no Rio Perdido, primeiro atrativo
que será aberto no Parque Nacional da Serra da Bodoquena. O Conselheiro falou um pouco das ações de marketing para divulgação do atrativo e das atividades propostas, que incluem trilhas para caminhada, birdwatching,
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canoagem e flutuação. Porém ainda será necessário preparar toda
uma estrutura apropriada para visitação no Parque, que inclui um
receptivo, estradas, decks, trilhas, banheiros e alojamento. O Conselheiro ressaltou que o plano de manejo já está pronto e que agora estão buscando parceiros que possam apoiar financeiramente o
Projeto para viabilizar toda estrutura necessária para a visitação no
Parque.

Foto: Conselheiro Sandro

Participação em Feiras e Eventos
De acordo com o calendário de Feiras e Eventos da Fundação de Turismo de
MS, o próximos evento que o COMTUR participará será a 41ª ABAV Feira
das Américas, Braztoa e Abeta Summit, que será realizado em São Paulo-SP
entre os dias 04 e 08 de setembro, onde a Conselheira e também Secretária
de Turismo Juliane Salvadori representará o Município de Bonito. O evento
configura uma importante oportunidade para construção de relacionamento
e realização de negócios com todo o trade turístico das Américas, no maior
mercado emissivo do Brasil. Realizada no maior Centro de Eventos da América Latina, com área superior a 50 mil m², a feira conta com grande diversidade de expositores e visitantes relacionados ao turismo: operadores emissivos e receptivos, destinos, consolidadores, cias aéreas, hotéis, agentes de viagens, locadoras de automóveis, tecnologia, parques temáticos,
transportadores rodoviários, centros de eventos, empresas do mercado financeiro e de câmbio, consultorias, segmentos especializados, compradores corporativos convidados e, neste ano, com mais dois dias de
exposição, inaugura abertura para consumidor final. Neste evento também será anunciado o ganhador do
Prêmio O Melhor de Viagem, 2013-2014, de acordo com a escolha dos leitores. Desde a primeira edição,
em 2001, o Município de Bonito/MS mantém o título e segue invicta até hoje, sendo ao todo eleito 12 vezes
consecutivas como Melhor Destino de Ecoturismo do Brasil.

Início dos Cursos PRONATEC - Inglês e Espanhol
Iniciam hoje, dia 03 de setembro de 2013, os Cursos do
PRONATEC COPA de qualificação nos idiomas de inglês e
espanhol. Os cursos oferecidos pelo Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego terão duração de três
meses cada, com carga horária de 200 horas, e irão ajudar
na qualificação da mão de obra local para o atendimento ao
turista, visando principalmente a Copa 2014. Vale lembrar que já estão em andamento outros três cursos
em Bonito: Recepcionista em Meios de Hospedagem, Camareira e Garçom. Os cursos de idiomas acontecerão na Escola Manoel Inácio de Farias e o aluno participante, além de se qualificar, receberá um recurso
estudantil de R$ 2,00 hora/aula realizada, depositados em sua conta quinzenalmente.

