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COMTUR recebe Missão Ténica do SEBRAE/PE
No período de 06 a 09 do
corrente mês, esteve em visita a Bonito, uma Caravana
organizada pelo SEBRAE/PE,
composta por empresários de
Serra Talhada e também empresários e a Sra Luciana Carvalho, Assessora de Ecoturismo de Fernando de Noronha,
quando aproveitaram a oportunidade para a convite da SeFoto: SECTUR
cretária de Turismo, Juliane
Salvadori, participarem da reunião do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR),
que aconteceu no dia 08. A missão teve como principal objetivo, além de algumas
visitas, conhecer a organização turística principalmente de Bonito, mas também de
toda a região, como forma de trocar experiências para o enriquecimento do empresariado pernambucano, que busca implementar atividades de turismo nos mesmos
moldes dos aqui desenvolvidos, buscando sempre a melhoria da qualidade e o reconhecimento tanto a nível nacional quanto internacional.
CONSELHO MUNICIPAL
DE TURISMO
Av. Cel. Pilad Rebuá, 1780
Centro - Bonito/MS
Tel / Fax: (67) 3255- 2160
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.

Organizadora do Maturishow participa da reunião do COMTUR
A Sra Leila Regenold, organizadora do evento Maturishow, participou da última
reunião do COMTUR para
falar sobre o próximo encontro. Este ano será realizada a segunda edição no
mês de agosto entre os dias 15 e 18, no Zagaia Eco-Resort. O tema será “A Vida
Pantaneira”, com a finalidade de integrar a maturidade do Mato Grosso do Sul, do
Brasil e do Mercosul, e também fortalecer as relações de amizade e afinidade cultural. O Maturishow se propõe a tornar-se o encontro anual de referência na região
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Centro-Oeste do Brasil no turismo de maturidade. O evento contará com diversas apresentações musicais,
além de dança, poesia, comidas típicas regionais e características específicas da região pantaneira. Mais informações sobre a programação estão disponíveis no site: www.maturishow.com.br.

Participação nas próximas Feiras e Eventos
De acordo com o calendário de Feiras e Eventos da Fundação de Turismo de
MS, os próximos eventos que o COMTUR participará e que já foram definidos os representantes deste Conselho, serão::
 AVIESTUR, que será realizada em Campinas/Holambra SP de 17 a 18
de maio, onde participará a Conselheira Maria do Socorro Pires, representante do Sindicato Rural e Patronal de Bonito;
 AVISTAR, que será realizada em São Paulo/SP de 17 a 19 de maio, onde participará a Conselheira Maria Antonietta Castro Pivatto, representante
da ABAETUR (Associação Bonitense de Agências de Ecoturismo).

Devolutiva da Participação na WTM - Latin América
Participou da feira da WTM-Latin América (World Travel Market), realizada de 23 à 25 de abril deste ano, os conselheiros Marcos Dias Soares e Rodrigo Coinete, ambos representantes da
ATRATUR (Associação dos Proprietários de Atrativos Turísticos
de Bonito/MS), além da Secretária de Turismo Juliane Salvadori.
Esta é a principal feira do setor de Viagens e Turismo da América
Latina que promove a América Latina para o mundo. A WTM foi
reali-zada este ano em São Paulo, um dos grandes polos econômicos do continente, e contribuiu com o volume de negócios realizados para setor de Viagens e Turismo,
bem como para o posicionamento do continente latino americano como uma das regiões mais importantes
do mundo. Esta edição atraiu cerca de 17 mil visitantes, que foram em busca de negociações comerciais.
Segundo os Conselheiros que se fizeram presentes através do COMTUR, a participação neste evento foi de
grande importância, pois foram realizados diversos contatos além da divulgação do Destino Turístico Bonito-MS, onde todo o material impresso levado foi distribuído.

AGTB solicita apoio para participação no Congresso Brasileiro de Guias de Turismo
Na última reunião do COMTUR, realizada no dia 08 de maio de
2013, a Associação de Guias de Turismo de Bonito/MS (AGTB)
solicitou a aprovação de um apoio financeiro, para a participação
de uma comitiva de Guias de Turismo da cidade no XX-XIII Congresso Brasileiro de Guias de Ecoturismo, que será realizado em
Curitiba-PR entre os dias 15 a 19 de maio deste ano. O Conselheiro Cícero Tomaz Oliveira, representante desta Associação, apresentou o Projeto e solicitou o apoio aos demais conselheiros.
Desde 2003 o COMTUR tem sido parceiro e apoiador da Associação na participação nas edições anuais do
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Congresso, porém neste ano, após uma votação aberta, o Conselho decidiu pelo não apoio à AGTB, com o
aporte financeiro, uma vez que a Associação não prestou a devolutiva com relação ao apoio financeiro feito
para a edição 2012. É importante salientar todo apoio financeiro feito com recursos do FUMTUR, há a necessidade da devida prestação de contas, além da parte legal com relação à aplicação e uso do recurso público. Embora não tendo o Conselho atendido a solicitação, entende que é muito importante a participação
dos Guias de Turismo no evento, visto que é o único destinado exclusivamente aos profissionais deste segmento e onde os mesmos podem se qualificar, participar de diversas palestras e confraternizar com outros
guias das mais variadas regiões do país.

