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LUAU DAS
CATARATAS
Sob a luz da lua, a
paisagem ganha
suavidade e romantismo
Dizem que só os verdadeiros amantes
conseguem ver o arco-íris em noites de
lua cheia. Mas, nas Cataratas do Iguaçu, o fenômeno é democraticamente
romântico, e aparece para quem quiser
assistir. Basta ter bom tempo.

Nesta sexta-feira, dia 23, tem lua cheia. E
é sob essa luz que acontece o Luau das Cataratas, o único passeio noturno dentro do
Parque Nacional do Iguaçu, realizado apenas
uma vez a cada mês. É a oportunidade de
apreciar o arco-íris prateado, que se forma
quando os raios da lua incidem sobre as
águas que jorram pelas quedas d’água.

Ao contrário do arco-íris provocado pelo sol,
que explode em cores nas Cataratas, o arco-íris da lua é suave, com cores esmaecidas,
misturando-se às gotículas de água que o
reflexo da lua pinta de prateado.
Melhor que descrever é apreciar ao vivo. Vale
a pena fazer a programação completa, que
inclui jantar no restaurante Porto Canoas,
que fica bem às margens do Rio Iguaçu.
O passeio começa às 20 horas e os ingressos
podem ser adquiridos na bilheteria do Centro
de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu.
Ah, sim, se chover o passeio será suspenso.
Aí, é só programar o luau para as outras datas
deste ano: 20 de setembro, 19 de outubro, 16
de novembro e 19 de dezembro.

ROTA
MARAVILHOSA
Foz do Iguaçu incluída
no projeto Discover
da Latam Airlines
Pela primeira vez realizado no Brasil,
o projeto Discover já iniciou um tour
pelos principais roteiros turísticos do
Brasil, que estão sendo apresentados a
84 operadores de turismo de 20 países.
Eles vieram principalmente dos Estados
Unidos, Argentina e Chile, mas há também representantes de países da Europa, Austrália e Nova Zelândia.
Criado em 2010 pelo grupo Latam Airlines, representado no Brasil pela TAM
Linhas Aéreas e no Chile pela LAN Airlines, o projeto Discover já está em sua
oitava edição, com resultados surpreendentes nos países onde foi desenvolvido. O Discover Colômbia, por exemplo,
multiplicou o número de visitantes da
Argentina e do México, principalmente.
Com apoio da Embratur, o Discover Brasil
2013, que começou na terça-feira, dia 20,
e prossegue durante sete dias, foi dividido em quatro opções de roteiro, sempre com saída de São Paulo e término
no Rio de Janeiro: Brasil Explorer, Brasil
Maravilhoso (onde está Foz do Iguaçu),
Circuito das Praias e Rota das Emoções.
A ideia dos roteiros é vender o Brasil
como um todo, por isso o roteiro em
que está Foz do Iguaçu, segundo destino mais procurado por estrangeiros,
inclui também a Bahia, de cultura completamente diferente, além de São Paulo e Rio.
O tour não se resume aos passeios, mas
também a rodadas de negócios com operadores locais.

AEROPORTO
A partir de 23 de setembro, pista em
obras será fechada pela manhã

Do dia 23 de setembro a 30 de abril de 2014,
a pista do aeroporto internacional de Foz do
Iguaçu ficará interditada para pousos e decolagens no período entre 7h e 12, para que possam ser executadas obras de recapeamento.
Com isso, o horário de três voos sofre alteração, dois deles da Gol: o voo Foz-Rio de
Janeiro, que saía às 7h20, será antecipado
para 6h50; e o voo Foz-São Paulo passa das
7h30 para as 6h55. A maior alteração é no
voo da TAM para o Rio de Janeiro, que saía
às 9h20 e, a partir de 23 de setembro, terá
o horário alterado para as 12h20.
A restauração da pista faz parte das obras
de reforma e ampliação do terminal, iniciadas em 2012, que incluem uma nova sala
de embarque para mais 260 passageiros e
a ampliação do estacionamento. Estão em
execução, ainda, uma nova sala de desembarque, com mais esteiras para bagagem, e

a revitalização do saguão.

FOZ DO IGUAÇU

Orçadas em R$ 70 milhões, as obras vão melhorar o atendimento e o conforto dos passageiros, já que o terminal está operando
praticamente no limite de sua capacidade.

Encontro discute como
aproveitar o filão do
turismo de incentivo

Para a Copa
A superintendente da Infraero em Foz do
Iguaçu, Socorro Pinheiro, garante que o cronograma de obras será cumprido a tempo de
receber os turistas que virão ao Brasil assistir
aos jogos da Copa do Mundo e aproveitarão
para conhecer destinos turísticos do País.
Hoje, o aeroporto de Foz conta com 23 voos
regulares, inclusive internacionais, com
destino a Lima (Peru), Salta (Argentina) e
Montevidéu (Uruguai). Em 2012, o número
de embarques e desembarques somou 1,73
milhão de passageiros.

IGUAZÚ E IGUAÇU

Unesco sugere união pelo “Valor Universal Excepcional”
A Unesco – Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura – nomeou o Parque Nacional Iguazú, na Argentina, como de Valor Universal Excepcional,
por sua importância cultural e natural. O
título foi concedido no final de junho, na
última reunião do Comitê de Patrimônio
Cultural, no Camboja.

parque argentino com o Parque Nacional do
Iguaçu, no Brasil, porque ambos, além de
protegerem as maiores e mais espetaculares quedas d’água do mundo, abrigam mais
de duas mil espécies distintas de plantas,
mais de 400 espécies de aves, cerca de 80
espécies de mamíferos e incontáveis espécies invertebradas.

A Unesco sugeriu, no encontro, a fusão do

A ideia é que seja criado um parque binacional, para que uma administração efetiva e conjunta
das áreas protegidas possa
melhorar a fiscalização e reduzir os efeitos negativos no
uso das terras próximas.
O título de Valor Universal
Excepcional reconhece o território – não apenas o lado argentino, mas as duas margens
– como de “importância cultural e natural tão extraordinária
que transcende as fronteiras
nacionais, sendo importante
para as gerações atuais e futuras de toda a humanidade”.

O setor de turismo de Foz do Iguaçu praticamente
não aproveita um bom filão do turismo de negócios e eventos: as viagens com que grandes empresas costumam premiar seus executivos, por metas
de trabalho atingidas ou simples bonificações.
Essas viagens corporativas, chamadas de turismo
de incentivo, ocorrem bastante no Brasil, mas
sem que os destinos ofereçam pacotes ou promoções para fomentar o interesse das empresas.
E é este tema que está em debate em Foz do
Iguaçu, esta semana. O trabalho teve início
na quarta-feira e prossegue nesta quinta e
sexta, dias 21 e 23.
Na quarta-feira, houve um seminário no escritório do Sebrae-PR em Foz, aberto à participação de todos os representantes do “trade”
turístico local, quando foi feita uma abordagem
sobre a importância do turismo de incentivo e
como Foz do Iguaçu pode se beneficiar.
Nesta quinta-feira e também na sexta, serão
promovidas duas oficinas de formatação de produtos dentro das instalações do Complexo Turístico de Itaipu e do Parque Nacional do Iguaçu.
Augusto Cesar Stein, consultor do Sebrae-PR,
afirma que os empresários e todo o “trade” de turismo devem conhecer como funciona o turismo
de incentivo, para oferecer pacotes e propostas
que chamem a atenção das grandes empresas.
“O turismo de incentivo pode ser uma nova
aposta para fomentar o turismo em Foz do
Iguaçu e microrregião”, diz o consultor.
O seminário e as oficinas são promovidos pelo
Sebrae-PR, com apoio de várias instituições:
Fundação PTI, Cataratas S.A., Iguassu Convention & Visitors Bureau, Sindhotéis, Regional
Oeste da ABIH, Secretaria Municipal de Turismo e Sistema Fecomércio.
As atividades marcam a primeira etapa de
um processo que deverá ser finalizado em
outubro deste ano.
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