
   

   

  

Cadastur atinge marca de 17 mil guias de turismo no Brasil e 184 em Mato Grosso do Sul 

INFORMATIVO  TURISMO MS COMUNICA           ANO  I    EDIÇÃO Nº 9   NOVEMBRO 2016                                

Profissão se destaca entre os prestadores de serviços com cadastro obrigatório no Ministério do Turis-

mo. Qualificação e fiscalização da atividade ampliaram o cadastro de Guia de Turismo 

 

 Eles se destacam nos passeios e atrativos turísticos pela desenvoltura, conhecimento dos destinos e 

habilidade na condução dos visitantes. Para ser um bom guia de turismo não basta aparentar, é preciso ser 

um profissional qualificado para o exercício da profissão e cadastrado no Ministério do Turismo. 

Em outubro o Cadastur alcançou a marca de 17 mil Guias de Turismo, um crescimento de 21% em rela-

ção ao ano de 2015.  Em Mato Grosso do Sul são 184 guias de turismo cadastrados. 

 A credencial de guia de Turismo comprova a inscrição do profissional no Cadastur e é a permissão 

legal para o guia exercer a atividade. Além de curso técnico de formação de 800 horas, o número do guia 

no cadastro garante a segurança em relação a prestação do serviço ao turista. Para mais informações aces-

se o site: www.turismo.ms.gov.br 

 A consulta aos serviços de cadastro obrigatório do Ministério do Turismo pode ser feita por meio 

do site www.cadastur.turismo.gov.br.  Lá o turista consegue consultar informações sobre os guias de tu-

rismo, entre elas, o contato, cidade/UF, número do Certificado Cadastur, idiomas, e segmentos turísticos. 

Além do mais, ao contratar os serviços de um guia, o turista poderá verificar a especialidade do profissio-

nal, ou seja, sua categoria de atuação: 

Guia Regional– Suas atividades compreendem a recepção, o traslado, o acompanhamento, a prestação de 

informações e assistência a turistas, em itinerários ou roteiros locais ou intermunicipais de um mesmo 

estado, para visita aos atrativos turísticos. 

Guia de Excursão nacional – Entre as atribuições estão o acompanhamento e a assistência a grupos de 

turistas em excursão de âmbito nacional ou realizada nos países da América do Sul. 

Guia de Excursão Internacional Realiza as atividades de excursões para os demais países do mundo, 

adotando, em nome da agência de turismo responsável pelo roteiro, todas as atribuições de natureza técni-

ca e administrativa necessárias à execução do programa. 

Guia Especializado em Atrativo Turístico – Presta informações técnicas e especializadas sobre deter-

minado tipo de atrativo turístico, natural ou cultural, com formação profissional específica. 

Foto: Raquel dos Passos 

http://www.cadastur.turismo.gov.br/
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O Governo do Estado, 

através da Fundação de Turismo 

de Mato Grosso do Sul participou 

do 28º Festival do Turismo de 

Gramado – Festuris Gramado 

2016. A feira de negócios é volta-

da exclusivamente para profissio-

nais e empresas do setor, delega-

ções oficiais, profissionais com 

poder de decisão e participantes 

de mais de 30 países, em sua mai-

oria da América Latina. 

Com inovações de merca-

do, o festival é apontado pelos 

profissionais do setor como a mai-

or feira em geração de negócios 

turísticos da América Latina, a 

feira aposta em nichos de merca-

do como sustentabilidade, acessi-

bilidade, turismo religioso e gas-

tronômico. 

 As dez Regiões Turís-

ticas de Mato Grosso do Sul fo-

ram divulgadas no estande institu-

cional, no espaço foram distribuí-

dos materiais de divulgação dos 

destinos turísticos. Conforme o 

diretor-presidente da Fundação de 

Turismo, Nelson Cintra, o evento 

é uma excelente oportunidade pa-

ra a promoção e consolidação dos 

destinos de aventura e ecoturismo, 

além da cultura, gastronomia e 

belezas naturais. Empresários e 

gestores do turismo sul-mato-

grossense participam do evento. 

No evento foram expostas 

2500 marcas em mais de 400 es-

tandes para mais de 14 mil profis-

sionais vindos de todos os conti-

nentes.   

Esta segmentação impulsi-

ona a capacitação, promoção, di-

vulgação e a comercialização das 

marcas participantes. 

Turismo sul-mato-grossense é divulgado em feira de negócios 

  O último encontro de 2016 do 

Fórum de Governadores do Brasil Central 

aconteceu em Brasília (DF), com a presença 

do governador Reinaldo Azambuja e de ou-

tros cinco chefes de executivos estaduais. 

Participam do consórcio os estados de Goiás, 

Mato Grosso, Distrito Federal, Mato Grosso 

do Sul, Rondônia e Tocantins. Entre 

as deliberações que foram extraídas do fó-

rum estão assuntos relacionados as áreas do 

turismo, educação, saúde, sanidade, meio 

ambiente e o novo projeto de compras públi-

cas, conduzido pelo Distrito Federal.   

Turismo é pauta do último Fórum de Governadores do Brasil Central 2016  

EXPEDIENTE:     

Turismo MS Comunica é uma publicação mensal da Fundação de Turismo de MS  

Assessoria de Comunicação Fundtur-MS  Avenida Afonso Pena, 7000 - Portal  Guarani  

Telefone: (67)3318-7600   E-mail: fturismo@fundtur.ms.gov.br   Site: www.turismo.ms.gov.br  

Redes sociais - Facebook: pantanal.bonito  :::  Twitter: @turismoms 

http://www.turismo.ms.gov.br/turismo-sul-mato-grossense-e-divulgado-em-feira-de-negocios/
mailto:fturismo@fundtur.ms.gov.br
http://www.turismo.ms.gov.br
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 A maior competição off-road do Brasil, o 

Rally dos Sertões, terá três etapas em Mato Grosso 

do Sul na edição de 2017, ano em que a prova com-

pleta 25 edições. A disputa de pilotos nacionais e 

estrangeiros será entre os dias 19 e 26 de agosto, 

com largada em Goiânia (GO) e chegada em Boni-

to. 

 Por onde passa, o Rally gera economia e mo-

vimenta as áreas esportiva, cultural e social. “É uma 

grande oportunidade de estimular nossa população”, 

afirmou Renato Roscoe. Segundo ele, a preocupa-

ção ambiental que os organizadores da prova têm 

foi o diferencial para trazer a competição a Mato 

Grosso do Sul. “Existe uma preocupação muito 

grande por onde passam para não gerar problemas 

ao meio ambiente”, afirmou. Entre as ações estão a 

responsabilidade no recolhimento do lixo gerado 

durante o percurso e em acampamentos. 

 “O Rally é um evento muito importante do 

ponto de vista social, cultural e econômico. Mas 

também será a chance que nós teremos de mostrar 

ao mundo um pouco mais do que é nosso Mato 

Grosso do Sul”, falou a vice-governadora Rose. Ela 

ainda lembrou do aniversário de 40 anos do Estado 

em 2017: “esse momento vem também para todo sul

-mato-grossense comemorar a idade nova que esta-

remos completando”. 

 
Roteiro 

 Competidores do Rally passaram pela primei-

ra vez em território sul-mato-grossense em 2014. 

Mas no próximo ano, 2017, o Estado será sede de 

três das sete etapas da corrida. “A Chegada vai ser 

em Bonito, com uma cerimônia de premiação”, adi-

antou Marcos. De acordo com ele, as outras duas 

cidades de Mato Grosso do Sul e o restante das eta-

pas da prova serão conhecidos em março para man-

ter o nível de dificuldade da competição e evitar que 

pilotos conheçam o percurso antecipadamente. 

 O roteiro em território sul-mato-grossense se-

rá definido por uma equipe da organização e por 

uma comissão executiva do Governo do Estado, que 

envolve vários órgãos governamentais e prefeituras. 

“Eu tenho certeza que a prova aqui no Estado vai 

mostra nível importante”, completou o diretor. 

 A estimativa é que 1,2 mil pessoas, entre pilo-

tos e familiares, estejam em Bonito no encerramen-

to do Rally. Na organização do evento atuam ainda 

outras 1,7 mil pessoas, entre funcionários e voluntá-

rios. O Rally dos Sertões 2017 será disputado por 

carros, motos, quadriciclos e UTVs. As inscrições 

estão abertas e quase 100 veículos já estão confir-

mados. 

Mato Grosso do Sul terá três etapas do Rally dos Sertões 2017, uma delas em Bonito 
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 Obras que contribuirão para o desenvolvimen-

to do turismo sul-mato-grossense na região da Serra 

da Bodoquena, em Bonito, foram autorizadas pelo 

governador Reinaldo Azambuja e pelo ministro do 

Turismo, Marx Beltrão, em novembro.  

 Em cerimônia com o trade turístico do Estado 

no Zagaia Eco Resort, evento organizado pela Fun-

dação de Turismo de MS, eles assinaram ordem de 

serviço para início das obras de pavimentação das 

rodovias estaduais MS-178 e MS-382. Os recursos 

federais e estaduais empregados serão de R$ 41,1 

milhões. 

 “A MS-178, a famosa Estrada do Curê, dá 

acesso a Jardim, a Porto Murtinho e aos passeios 

Rio da Prata e Buraco das Araras. A MS-382 liga 

Bonito até a Serra da Bodoquena, Baía das Garças e 

região da Gruta do Lago Azul. São rodovias impor-

tantes para o turismo e um sonho antigo da região”, 

falou Reinaldo. 

 Na primeira obra serão empregados R$ 20,1 

milhões numa extensão de 17 quilômetros de asfal-

to. Na segunda, serão R$ 21 milhões em um trecho 

de 23,6 quilômetros, até a Nascente do Córrego Ser-

radinho. As duas obras serão financiadas pelo Mi-

nistério do Turismo (Mtur) e terão contrapartida 

estadual. Elas foram lançadas em 2013, mas ficaram 

paralisadas por falta de liberação de recursos fede-

rais. Segundo o governador, o asfalto será realidade 

graças as tratativas da atual gestão estadual com o 

Mtur.   

 “O mais importante é dizer a população que 

essa obra vai iniciar e vai terminar”, garantiu Rei-

naldo. “Essas obras vão engrandecer muito as regi-

ões de Bonito e das cidades vizinhas. O ministério 

quer ser um grande parceiro do Estado para desen-

volver o turismo regional”, completou Beltrão, que 

visitou Mato Grosso do Sul pela primeira vez de-

pois que assumiu o controle do Mtur em outubro. 

 

Convênios 

 

 Ainda durante o encontro com 

os trades turísticos de Bonito/Serra da Bodoquena e 

do Pantanal, Reinaldo assinou convênios para con-

tribuir com o desenvolvimento da atividade econô-

mica no Estado.   

 “O mais importante dessa noite e nós olhar-

mos o turismo como atividade econômica importan-

te para o desenvolvimento social, com geração de 

empregos e oportunidades”, falou o governador. 

 No primeiro convênio assinado por ele foram 

repassados para a Associação Desportiva Atletas de 

Cristo (Adac) R$ 30 mil para apoio a realização da 

Meia Maratona 21-K em Bonito.    

 O segundo termo de fomente garantiu R$ 10 

mil para apoio a realização do festival Cata Guavira 

2016, promovido pela Associação Brasileira de Ba-

res, Restaurantes e Similares – região de Bonito. 

 O terceiro convênio, celebrado pelo Mtur, pe-

la Fundação de Turismo do Estado e pela Sectei, no 

valor de R$ 375 mil, objetiva a contratação de em-

presa especializada para a elaboração do plano de 

marketing Campo Grande e região Caminho dos 

Ipês. 

  

Governador e ministro do Turismo autorizam obras de R$ 41,1 milhões em Bonito 


