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Começa amanhã o 12º Festival da Guavira de Bonito/MS

C omeça nessa sexta feira, dia 22 de novembro, o 12º Festival da Guavi-

Bonito/MS

ra de Bonito/MS. A expectativa para esta edição é de receber um público
“Vencedor do Prêmio World

entre 5 e 8 mil turistas durante os dois dias de evento, segundo a Prefei-

Responsible Tourism

tura Municipal de Bonito.

Awards em 2013”.

O Festival é um encontro que fortalece o turismo cultural, de negócios e
de gastronomia em Bonito, e o tema da edição de 2013 é turismo, cultura,
meio ambiente, gastronomia e educação.
Neste ano a programação do evento está bem completa incluindo os temas de turismo, cultura, meio ambiente, gastronomia e educação, com
apoio de várias outras instituições. Nesta edição, artistas renomados se
apresentarão como Chalana de Prata, Aurélio Miranda e Tostão e Guarany, além dos artistas locais.
O Festival contará também com shows musicais, exposições, concurso
de culinária, palestras, artesanato e diversas atrações deste fruto que se
mistura com a história de Bonito e região. A programação completa está
disponível no link: www.bonito.ms.gov.br
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integrantes no
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Projeto da ABETA

Apresentação do Projeto
Foi apresentado na última reunião do COMTUR pelo Sr. Ricardo Constantino, representante da Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e
Turismo de Aventura (ABETA), o projeto chamado Cultura da Vida ao Ar
Livre. O objetivo é estimular as pessoas a praticarem atividades físicas principalmente na natureza, como forma de promoção das atividades de Ecoturismo e Turismo de Aventura do destino Bonito/Serra da Bodoquena. Para
tanto, no dia 05 de dezembro haverá um happy hour no Eco Park Porto da
Ilha, onde será organizada uma série de atividades ao ar livre estimulando
todos os convidados a praticarem a Cultura da Vida ao Ar Livre. O número
de vagas será limitado e serão convidados os proprietários de atrativos turísticos, agências, hotéis e demais representantes do trade turístico. Este
evento terá início às 15:00h onde os participantes poderão fazer as ativida-

Foi enviado para o COMTUR e aprovado na última reunião, realizada no dia
13 de novembro de 2013 dois ofícios
solicitando cadeira no Conselho, sendo
um do Instituto das Águas da Serra da
Bodoquena (IASB) e o outro do Bonito
Convention & Visitors Bureau. O IASB
vem atuando desde 2002 no Município,
desenvolvendo ações de conservação
ambiental, levando em consideração a
participação e o bem estar da comunidade local. Já o BCVB é uma associação que reúne o trade turístico de Bonito/MS e região, com mais de 30 associados e que tem como objetivo promover o município como destino de eventos, desenvolvendo ações de captação
de eventos, congressos, feiras, além de
ações de apoio promocionais e logística. Os pedidos foram postos em votação pelo Presidente Cícero Ramos
Peralta e aprovados por todos os Conselheiros presentes.

des disponíveis, como passeio de duck, passeio de Boia Cross, slackline,
stand up paddle e banho de rio. Depois será servido um coquetel a todos os
convidados. Também será feito um passeio ciclístico no dia 04 de dezembro
aberto para toda a população, onde terá início as 17:30h na Praça da Liberdade. O participante poderá se inscrever antecipadamente e concorrerá ao
final do passeio a alguns prêmios como forma de incentivo.

Foto: COMTUR

Devolutiva de participação em evento
Participou do Centro Oeste Tour em Brasília no dia 29 de agosto deste ano o Conselheiro Hellys Frantz Kosloski, representante da Associação dos Guias de Turismo de Bonito/MS (AGTB). O evento ocorreu no Centro de convenções Ulisses Guimarães em Brasília, e foi um evento direcionado ao agente de viagens e as operadoras de turismo. O Salão de Turismo do
Centro-Oeste foi direcionado aos profissionais do turismo contou com 1200 agentes de viagens participantes, 250 empresas
distribuídas em mais de 100 estandes, representando 10 estados brasileiros e os seus destinos, roteiros e pacotes de viagens, principalmente para a Copa de 2014. Também houve capacitações para os agentes de viagens e sorteios de prêmios
como pacotes de viagens, bônus em dólares, passeios e passagens aéreas. Segundo o Conselheiro, este é um evento que
vale muito a pena a participação do COMTUR para fazer a divulgação de nosso destino. Todo o material institucional levado
foi distribuído.
Conselho Municipal de Turismo
Av. Cel Pilad Rebuá, 1780 - Centro - Bonito/MS
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Sobre o COMTUR

Fazem parte do
COMTUR:

O Conselho Municipal de Turismo de Bonito – COMTUR é referência Nacional,
servindo de modelo para a implantação de Conselhos em diversos outros desti-



ABAETUR

rismo, junto a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, como órgão



ABH

consultivo e de assessoramento.



ABRASEL

.



ACEB

Missão



AGTB



ATRATUR

integrada e sustentável, visando o desenvolvimento econômico e social de toda a



ICMBio

comunidade, através da excelência na qualidade dos serviços.”



IPHAN



Poder Público



Sindicato Rural



UFMS



IASB



Bonito Convention & Visi-

nos turísticos no Brasil. Tem por objetivo implementar a Política Municipal de Tu-

“Fomentar e normatizar a atividade turística no município de Bonito, de forma

Funcionamento
Segunda à Sexta: 07:30h às 11:30h e 13:30h às 17:00h
Rua Cel. Pilad Rebuá, 1780 - Centro - Bonito/MS - Cep: 79290-000
Prefeitura Municipal de Bonito - Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio.
Telefone: (67) 3255-2160
www.bonito-ms.com.br | comtur@bonito-ms.com.br

tors BUREAU

Próxima reunião:
27de novembro de 2013.

Elaborado por: Leonardo Soares - Assessor do COMTUR

