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Apresentação do Projeto Bonito Motorcycle para o COMTUR

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

Na última reunião do Conselho Municipal de Turismo
(COMTUR) realizada no dia
26 de junho, esteve presente o
Sr. Guilherme Poli, um dos
organizadores do evento Bonito Motorcycle, que é um encontro de motociclistas que
terá sua 4ª edição realizada
entre os dias 04 e 06 de outubro deste ano. A Praça do
Festival será o local oficial do
Foto: SECTUR
evento onde acontecerão os
shows, exposição de carros antigos, praça de alimentação com bares e restaurantes,
exposição de artigos do segmento e artesanatos e souvenirs. Além disso, os motociclistas (acima de 250cc) poderão estacionar suas motos dentro do local do evento.
O objetivo da realização do evento é que o mesmo se torne um evento anual, inserido no calendário municipal e gerando fluxo turístico no período de baixa temporada.
Além disso, o evento irá fomentar a economia da cidade, propiciando atividades de
integração e lazer aos participantes e à comunidade local e estimulando o comércio.
Foi solicitado ao COMTUR um apoio financeiro no valor de R$ 16.000,00 para ser
aplicado em divulgação e mídia do evento, sendo aprovado por todos os Conselheiros. A Secretaria de Turismo e o COMTUR estão trabalhando para trazer eventos
para baixa temporada para diminuir a sazonalidade de turistas em Bonito/MS.
A entrada será gratuita e espera-se um público de 4.000 motociclistas inscritos. Maiores informações através do site: www.bonitomotorcycle.com.br .

www.bonito-ms.com.br
comtur@bonito-ms.com.br

Horário de Funcionamento
De Segunda à Sexta
Das 07:30h às 11:30h e
Das 13:30h às 17:00h.
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Aprovação do Planejamento da Secretaria para a gestão 2013-2016
Nesta última reunião do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) , a
Secretária de Turismo, Indústria e Comércio e também Conselheira Juliane Ferreira Salvadori apresentou o Planejamento elaborado em parceria
com o SEBRAE/MS, através da Consultora Ana Cristina Trevelin. Na reunião, também estava presente o Prefeito Municipal Leonel Lemos de Souza Brito, e após apresentado o planejamento, todo o Conselho aprovouo de forma unânime. Este, servirá para direcionar as ações da SECTUR
durante a gestão, com o objetivo de continuar tornando Bonito um
modelo de gestão turística e referência nacional .

Devolutiva da Participação no Road Show:
“O Brasil recebe a Todos. Mato Grosso do Sul quer você”.
Participou do Road Show, realizado em cinco capitais (Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e
Porto Alegre) entre os dias 03 e 07/06/13, o Conselheiro Clayton Castilho, representante do Poder Público. O evento foi uma realização da Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV-MS) com parceria
da Azul Linhas Aéreas. O governo do Estado tem intensificado ações de promoção e incentivo à comercialização dos produtos turísticos nos principais mercados brasileiros, emissores de turistas para Mato Grosso
do Sul. Nessa segunda edição do Road Show foram escolhidas algumas das cidades sedes da Copa 2014,
onde se pode articular, promover e apresentar os destinos turísticos do Estado diretamente com os agentes e operadores dessas Capitais, como uma forte ferramenta de promoção e fomento do turismo.
O evento trouxe oportunidades de negócios com a realização da Rodada de Negócios, onde também promoveu um treinamento e capacitação para os profissionais do
segmento. O evento ainda contou com um coquetel e a manifestação cultural do músico Gabriel Sater, que levou um
pouco da música pantaneira aos empresários. Sendo assim, o
Road Show foi uma grande oportunidade de aproximação do
trade turístico sul-mato-grossense aos profissionais das capitais sedes do maior evento internacional, a Copa do Mundo
de 2014.

Devolutiva da Participação no Festival de Turismo das Cataratas
Participou do Festival de Turismo Cataratas, realizado em Foz do Iguaçu/PR entre os dias 12 e 14 de junho
deste ano, a Conselheira Juliane Ferreira Salvadori, representante do Poder Público. Este é um importante
evento na área de turismo e negócios e contou com aproximadamente 700 expositores e cerca de 6000
part icipantes, entre agências, operadoras, profissionais, pesquisadores e estudantes .
Esta foi a 8ª Edição realizada do Festival, que teve como tema: “Turismo
como Fator de Integração e Desenvolvimento da Faixa de Fronteira do
Brasil”, onde buscou-se criar debates e discussões para gerar um documento cujas conclusões e recomendações seriam encaminhadas às organizações
mundiais, governos e órgãos competentes para servir como um guia de
desenvolvimento de políticas de turismo no âmbito de Fronteiras. Dessa
forma, viabilizaria uma agenda positiva de desenvolvimento para o Turismo
de Fronteira no Brasil. A feira também contou com eventos paralelos como
o Fórum Internacional de Turismo do Iguaçu discutindo soluções para os
desafios da gestão em turismo.

