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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
(COMTUR) realizada no dia
05 de junho deste ano, esteve
presente a Sra. Cecília Brosig,
representante da Fundação
Neotrópica de Bonito/MS para
falar sobre o CONATUS - III
Congresso de Natureza, Turismo e Sustentabilidade. O
evento será realizado através
de uma parceria entre a FunFoto: SECTUR
dação Neotrópica do Brasil, a
Fundação de Turismo MS e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Esta será
a 3ª edição do Congresso, que será realizado entre os dias 30 de junho a 03 de julho
no Centro de Convenções de Bonito/MS. Espera- se cerca de 400 participantes, entre profissionais e empresários dos setores de turismo e meio
ambient e, profissionais vinculados a organizações governament ais e
não governament ais, integrantes da academia e estudantes. O Congresso também cont ará com 28 palestrantes de atuação nacional e internacional, represent antes de empresas, organizações governamentais e não governamentais, sociedade civil, organismos internacionais
e academia, relacionados aos segmentos
de natureza, turismo e sustent abilidade.
O objetivo é posicionar o evento como referência na temática natureza, turismo e sustentabilidade, onde contará com uma programação que
inclui palestrantes de renome nacional e internacional (Argentina, Costa Rica, México e Portugal). Outras informações sobre o evento
e a programação diária poderão ser encontradas
no
site
oficial:
www.conatus.org.br .
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Participação nas próximas 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 o Festival de
Turismo de Cataratas, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR entre os
dias 12 e 14 de junho, onde a Conselheira e também Secretária de Turismo
Juliane Salvadori representará o Município de Bonito. Para este ano, o Festival de Turismo terá aproximadamente 700 expositores, e a expectativa é que o
número de participantes supere novamente o de outros anos, onde em 2012 houve a participação de mais de 6 mil visitantes. O evento também deverá receber
caravanas de vários estados brasileiros, além de Argentina, Paraguai, Peru e Uruguai.

Devolutiva da Participação na Adventure Sports Fair
Participou da feira da Adventure, Sports Fair, realizada no Pavilhão da
Bienal, no Parque do Ibirapuera, entre os dias 1º e 5 de maio deste ano,
o Conselheiro Hellys Frantz Kosloski, representante da AGTB
(Associação dos Guias de Turismo de Bonito/MS). Desde 1999, a
Adventure se fortalece a cada edição, tornando-se referência no mercado ao reunir as principais marcas e
destinos, as agências governamentais e as principais ONGs do setor em um único evento. O evento também ofereceu uma área de interação com os esportes de aventura, onde os visitantes puderam experimentar diferentes modalidades, como snowboard, mergulho, arvorismo, escalada, caiaque, stand up paddle ciclismo, dentre outros. A feira reuniu os mais importantes destinos da América do Sul, favorecendo a efetivação de contatos comerciais e a realização de negócios com agentes de viagem nacionais e internacionais e
contou com a participação de cerca de 11 mil visitantes por dia. Segundo o Conselheiro que se fez presente
através do COMTUR, a participação neste evento foi de grande importância, pois foram realizados diversos
contatos além da divulgação do Destino Turístico Bonito, onde todo o material impresso levado foi distri-

Devolutiva da Participação na AVIESTUR
Participou da feira da AVIESTUR, realizada em Holambra/SP entre os
dias 1º e 5 de maio deste ano, a Conselheira Maria do Socorro Pires,
representante do Sindicato Rural e Patronal de Bonito/MS. A feira de
turismo da AVIESP está em sua 36ª edição e ocupa uma posição de destaque nos eventos do setor. A entidade, que possui hoje mais de 300
agências associadas, promove e organiza este encontro de negócios entre profissionais e fornecedores.
Neste ano, o evento contou com cerca de 4200 pessoas, onde aproximadamente 2700 eram agentes de
viagens. Segundo a Conselheira, vale muito a pena a participação neste evento, muitas pessoas visitaram o
estande da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, onde estava localizado o estande de Bonito. Foi
possível realizar diversos contatos para divulgação do Destino e de todas as belezas naturais que aqui estão.
A Conselheira também disse que todo o material impresso levado, assim como os DVDS foram distribuí-
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Devolutiva da Participação na AVISTAR
Participou da feira da AVISTAR, realizada em São Paulo entre
os dias 17 e 19 de maio deste ano, a Conselheira Maria Antonietta Castro Pivatto, representante da ABAETUR (Associação
Bonitense dos Proprietários de Agências de Ecoturismo). O
evento aconteceu no Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São
Paulo, com várias atividades abertas ao público e cerca de 9 mil
visitantes. Entre os destaques da programação, estavam as palestras e a apresentação dos principais locais de observação de aves no Brasil e na América Latina, além da
apresentação dos Parques Nacionais onde é possível praticar a Observação de aves. Além disso também
foram expostas fotos de aves brasileiras do 6º Concurso AVISTAR, jogos, oficinas de desenhos e fotos de
aves, mesas redondas, lançamento de livros e saídas para fotos e observação de aves no entorno da cidade.
Segundo a Conselheira que se fez presente através do COMTUR, a participação neste evento foi de grande
importância, pois pode-se divulgar bastante nosso Destino Turístico e distribuir todo o material institucional levado.

