Estação Itaipu
Newsletter semanal de Foz do Iguaçu – edição nº 53/Julho 2013

FOZ DO IGUAÇU
Começa a fase de inauguração dos novos hotéis

ECOMUSEU
Mostra apresenta
as múltiplas facetas
de Leminski
Para os milhares de fãs de Paulo Leminski,
em todo o Brasil, a exposição “Múltiplo
Leminski” é a oportunidade para conhecer
as várias facetas do artista curitibano. A
mostra abre dia 11 de julho, quinta-feira,
no Ecomuseu de Itaipu, em Foz do Iguaçu.
Poeta, músico, tradutor, publicitário, além
de grafiteiro, biógrafo, jornalista e autor
de histórias em quadrinhos eróticas, entre
outras funções que exerceu ao longo de
seus 44 anos de vida, Leminski desperta
interesse dos mais diferentes públicos, por
sua
linguagem
acessível e criatividade nas áreas
em que atuou.

Dentro de um mês, a rede Íbis, que tem
mais de 930 hotéis em 53 países – 50 deles
no Brasil -, inaugura a sua primeira unidade em Foz do Iguaçu. O hotel está localizado na Rua Almirante Barroso, perto da
Avenida Brasil, a mais central da cidade.
Perto dali, na Rua Jorge Schmmelpfeng, está
também em fase final de obras o Hotel Porto Madero, que deve ficar pronto antes do
final do ano.
Já em frente ao JL Cataratas Shopping, na
Avenida Costa e Silva, começou a ser erguida
a segunda unidade da Rede Bourbon em Foz
do Iguaçu. O Rio by Bourbon, que tem con-

clusão prevista para o final do ano que vem,
terá 220 suítes, distribuídas em dez andares.
Construído em parceria da Rede Bourbon
com a Construtora JL, o hotel será ligado
ao shopping por uma passarela de aço e
vidro sobre a avenida, permitindo que os
hóspedes tenham acesso aos serviços, lojas
e praça de alimentação.
Com reformas, ampliações e novos empreendimentos, a rede hoteleira de Foz do
Iguaçu vai aumentar a oferta de leitos de
23 mil para 26 mil até meados do ano que
vem, quando o Brasil recebe as disputas da
Copa do Mundo.

O livro “Toda Poesia”, que reúne
a obra poética de
Leminski, é hoje
um dos mais vendidos no Brasil –
caso raro de um
livro de poesias
virar best-seller.

ATRATIVO
Usina de Itaipu entre
vencedores do Traveler’s Choice
O TripAdvisor, um dos maiores sites de viagens do mundo, incluiu a usina de Itaipu
entre os vencedores do prêmio Traveler’s
Choice Melhores Atrações. Na lista, feita com base em avaliações e opiniões de
viajantes, a usina ficou entre os 25 pontos

turísticos importantes da América do Sul.

PUERTO IGUAZÚ

CATARATAS DO IGUAÇU

Exposição traz os melhores
vinhos da Argentina

Nesta primeira edição das Melhores Atrações,
a premiação homenageou 1.263 pontos turísticos, parques, museus, parques de diversões
e parques aquáticos do mundo inteiro.

Os usuários do site elegeram o Cristo
Redentor como o melhor ponto turístico do Brasil e o segundo da América do
Sul, enquanto Machu Picchu, no Peru,
foi eleito o melhor ponto turístico do
mundo.

Semestre fecha com mais de 700 mil visitantes

Para quem gosta de vinho – e não conhece o
que é produzido na Argentina -, uma boa oportunidade é visitar a 1ª Exposição de Vinho para
as Três Nações, no Cassino Iguazú, em Puerto
Iguazú, na fronteira com Foz do Iguaçu. Será
nos dias 13 e 14 de julho, um fim de semana.

O Parque Nacional do Iguaçu recebeu 703.161
visitantes no primeiro semestre deste ano,
de acordo com o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio),
gestor da Unidade de Conservação.
A exposição contará com a participação de
mais de 20 adegas argentinas. O ingresso
custará R$ 20, para os brasileiros, e inclui
degustação de vinhos, shows ao vivo, exposições, sorteio-surpresa e descontos no restaurante do cassino, El Jardín y Doña Flor.
Nos dois dias, haverá shows com artistas
da Argentina, Brasil e Paraguai – a dupla
Tiago Rosseto e Anahy Guedes representará
o Brasil. Um tradicional show de tango argentino encerra o evento, no domingo.

AÉREA

O movimento foi apenas 1% menor do que
no mesmo período de 2012. A redução é
atribuída à crise mundial e ao real sobrevalorizado frente a outras moedas, o que afetou principalmente a vinda de estrangeiros,
inclusive do Mercosul.
O número de brasileiros que visitou as
Cataratas nestes primeiros seis meses do
ano foi 3,24% superior ao do mesmo período de 2012. Eles representaram 54,9% do

total de turistas.
Os países do Mercosul (Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela) tiveram uma
participação de 22,4%, queda de 4,71% na
comparação com o ano passado, enquanto
os turistas dos demais países representaram 22,7%, redução de 6,84%.
O número de feriados prolongados, ao longo do segundo semestre deste ano, também
será menor que em 2012, o que pode também influir para uma ligeira queda na visitação. Mas o chefe do Parque Nacional do
Iguaçu, Jorge Pegoraro, está confiante que,
a exemplo do ano passado, o parque atingirá a marca de 1,5 milhão de visitantes.

Avianca Brasil estuda ligação com Foz do Iguaçu
O presidente da Avianca Brasil, José Efromovich, disse que a empresa estuda a estreia de
um novo destino ainda este ano. Nos planos da empresa, estão Belém, Manaus e Foz do
Iguaçu. “Estamos estudando esses e outros mercados, para depois disso escolher a nova
rota”, comentou.
O superintendente de Comunicação Social de Itaipu e presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar
Piolla, contou que o destino já apresentou um plano para a Avianca incluir Foz nos seus
roteiros. “Estamos na expectativa de que isso ocorra antes do final do ano”.
A Avianca, que já opera em 24 aeroportos de 22 cidades brasileiras, está em plena expansão. Na semana passada, durante o 1º Seminário Aeroportos Brasileiros, em São Paulo,
Efromovich anunciou a intenção de comprar aviões da Embraer, da família de E-Jets, se as
aeronaves atenderem às expectativas da empresa.
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