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e no Facebook

ANO DOS RECORDES

FÉRIAS

Movimento em 2014 surpreende, no
aeroporto e nas Cataratas

Usina de Itaipu amplia
atendimento a visitantes
A partir desta sexta-feira, 19,
Kattamaram

O ano vai terminar com recordes históricos de visitação
nas Cataratas do Iguaçu e de
embarques e desembarques de
passageiros, no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.
No Parque Nacional do Iguaçu, a previsão é que o número
registrado em 2012 - 1.535.382
turistas – seja facilmente superado. Para isso, basta que em
dezembro as Cataratas recebam
menos de 150 mil pessoas, número inferior à média registrada
neste mês, em anos anteriores.

No aeroporto, o recorde histórico
de 2012 - 1.741.526 passageiros - foi
superado na metade de dezembro.
Na quinta-feira, dia 18, o terminal
registrou 1,8 milhão de embarques e
desembarques e deve fechar o ano
com 1,86 milhão de passageiros.
Para 2014, a expectativa é que
supere 2 milhões de passageiros, segundo o superintendente
do aeroporto, Renato Ludwig. O
aeroporto de Foz já é o maior do
interior do Brasil e o número de
embarques supera o movimento de diversas capitais.

O aeroporto de Foz já é o maior do interior
do Brasil e o número de embarques supera
o movimento de diversas capitais

o Complexo Turístico Itaipu
entra no esquema especial de
fim de ano e férias. O número
de funcionários que atendem
os visitantes foi ampliado e
a frota de ônibus ganhou reforço. A expectativa é receber
mais de 40 mil turistas só no
período entre o dia 20, sábado, e 4 de janeiro.

Até 4 de janeiro, o passeio de Kattamaram ao pôr do sol, no Lago
de Itaipu, passará a ser diário,
para atender o maior fluxo de turistas que procuram os atrativos
da Usina de Itaipu neste período.
O barco sairá do Porto Kattamaram às 19h30, diariamente, com
exceção dos dias 24 e 31, vésperas
das festas de fim de ano.

O esquema especial, que vai vigorar até a Quarta-Feira de Cinzas (18 de fevereiro), possibilitará
dobrar a capacidade de atendimento nos horários de maior
movimento,
principalmente
para a Visita Panorâmica, a mais
procurada pelos visitantes, que
tem saída a cada meia hora. Já
o número de saídas diárias da
Visita Especial, que permite conhecer o interior da Barragem
de Itaipu, foi ampliado de oito
para dez todos os dias.

“A procura é maior para este
horário, que permite lindas
fotos do pôr do sol no reservatório”, diz a gerente geral do
Complexo Turístico Itaipu, Jurema Fernandes. O barco catamarã possui um amplo convés,
com restaurante e solário, que
permite contemplar e fotografar as exuberantes paisagens.

Ainda no período de festas, o
público que assiste à Iluminação da Barragem é levado em
ônibus que ganharam iluminação especial. Os turistas gostaram desse detalhe.

Atrativos
O Complexo Turístico Itaipu compreende os seguintes atrativos: Visita Panorâmica, Circuito Especial,
Test Drive Veículo Elétrico, Refúgio
Biológico Bela Vista (RBV), Ecomuseu, Iluminação da Barragem,
Polo Astronômico e passeios de
Kattamaram. Mais informações:
www.turismoitaipu.com.br.

6º

6º LUGAR
Foz do Iguaçu
sobe no Índice de
Competitividade do
Turismo Nacional

Foz do Iguaçu subiu mais uma posição no
Índice de Competitividade do Turismo Nacional e está agora em 6º lugar. Com 76,9
pontos, é a única não capital entre os dez
principais destinos indutores do turismo,
à frente de Recife, Brasília, Salvador e Florianópolis e atrás apenas de São Paulo,
Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba.
No estudo, que mede a competitividade de
65 destinos indutores do turismo em todo
o Brasil, as capitais apresentaram média de
68,2 pontos, enquanto os demais municípios ficaram com média de 53,4 pontos. A
pesquisa é feita pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), para o Ministério do Turismo e
para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae).

Avanço
No estudo do ano passado, Foz do Iguaçu já
havia avançado uma posição, ultrapassando Salvador. Este ano, passou Recife, que
na pontuação geral de 2013 estava tecnicamente empatada com Foz.
Entre os 13 aspectos avaliados pela Fundação Getúlio Vargas, Foz do Iguaçu ficou em
1º lugar no item “Marketing e promoção do
destino”, que identifica, entre outros fatores, a existência de uma marca promocional, a presença do destino em produções
audiovisuais de repercussão nacional e internacional, os materiais produzidos para
comercialização dos atrativos e a infraestrutura para eventos, entre outros.

CURTAS
“1.000 lugares...” - As Cataratas do Iguaçu serão um dos
programas brasileiros destacados pela jornalista americana Patricia Schultz, na edição
comemorativa do livro ‘w ’,
que será lançado com novo
formato, no início de 2015.
A informação é do jornalista Ancelmo Gois.
Sustentabilidade – O Mabu Resort, de Foz
do Iguaçu, é um dos dez hotéis brasileiros
que, até hoje, conseguiram o selo de sustentabilidade, conferido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. O sistema da ABNT
exige uma gestão sustentável dos empreen-

Mais destaques
Foz também aparece com destaque – 2º lugar – em mais três aspectos considerados
pela pesquisa. Em “Atrativos Turísticos”, ficou atrás apenas do Rio de Janeiro; em “Aspectos ambientais”, perde só para Curitiba;
e em “Monitoramento”, que avalia, entre
outros, planejamento, estudos de demanda, promoção do destino e funcionamento
dos centros de atendimento aos turistas,
ficou atrás de São Paulo.
Outro segundo lugar, atrás somente do Rio
de Janeiro, foi em “Aspectos ambientais”,
que considera a de plano de manejo, de
conselho gestor para a principal unidade
de conservação indicada, se o destino conta com um patrimônio natural da Unesco
e quais as atividades econômicas ligadas ao
turismo.
Ainda na relação dos 13 aspectos, Foz do
Iguaçu aparece na relação dos 10 primeiros
lugares (em 9º) em “Serviços e equipamentos turísticos”. Na relação dos dez primeiros

dimentos para
que consigam
manter um desenvolvimento ecológico,
econômico e
social. Os outros hotéis certificados são:
Hotel Lençóis, em Lençóis (BA); Hotel Ville
La Plage, em Búzios (RJ); Spa Don Ramon,
Hotel Pousada Encantos da Terra e Pousada
Blumenberg, em Canela (RS); Summerville
Beach Resort e Mar Hotel, em Recife (PE).
Na lista - As Cataratas do Iguaçu estão entre as 25 atrações mais avaliadas em 2014,
segundo lista divulgada pelo Trip Advisor,
maior comunidade de viajantes do mundo.

lugares, a cidade não se destaca em Infraestrutura Geral, Acesso, Políticas Públicas,
Cooperação Regional, Economia Local, Capacidade Empresarial e Aspectos Culturais.

Posição
O Índice de Competitividade do Turismo
Nacional alcançou a marca de 59,5 pontos
em 2014, em uma escala que vai de zero a
cem. É a
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Poty – Um bom programa cultural é visitar a
mostra “Poty, poeta do traço”, no Ecomuseu
de Itaipu. A exposição traz as obras do artista
plástico paranaense Poty Lazzarotto, famoso
por seus murais, entre eles o Painel do Barrageiro, que fica próximo ao Mirante Central
da Usina de Itaipu. O ingresso custa R$ 10
(integral) e R$ 5 (meia-entrada). O Ecomuseu
funciona de terça a domingo, das 8 às 16h30.
Mais informações: www.turismoitaipu.com.br.
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