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PARQUE CULTURAL
Grupo catarinense traz atrativos de Gramado (RS) para Foz do Iguaçu

Museu de cera

Foz do Iguaçu está na mira dos grandes
investidores. Depois do anúncio de dois
novos shoppings, já está confirmada a implantação de um grande parque, que contará com dez atrativos culturais. Dois deles
- um museu de cera e um misto de bar e
museu do automóvel e motos – serão abertos ao público em junho.
As obras começam neste mês, num terreno de 60 mil metros quadrados, na Avenida das Cataratas, que dá acesso ao Parque
Nacional do Iguaçu e à Argentina. O empreendimento é de um grupo catarinense,
que trará a Foz do Iguaçu alguns dos principais atrativos que mantém em Gramado,
na Serra Gaúcha.
Segundo os empresários, o projeto completo do parque, com dez atrativos para toda
a família, estará concluído num prazo entre
18 e 24 meses, mas a intenção é concluir a
primeira etapa a tempo de atender os visitantes que vierem a Foz do Iguaçu durante
a Copa do Mundo.
O secretário municipal de Turismo, Jaime Nascimento, comenta que a vinda desses novos
atrativos poderá fazer com que os visitantes
permaneçam pelo menos por mais meio dia
ou até um dia em Foz do Iguaçu, beneficiando
todo o setor de turismo e o comércio.

A primeira fase do parque contará com o Museu de Cera Dreamland, que mostrará, em 20
cenários diferentes, 115 ícones do cinema e
da cultura pop, além de personalidades mundiais. Entre os homenageados, estão desde
Ayrton Senna, ao lado de sua Williams, até
o papa Francisco e Evita Peron, passando por
Marilyn Monroe, Elvis Presley e ex-presidentes do Brasil e dos Estados Unidos.
No Museu do Automóvel, ou Hollywood Dream Cars, o visitante será levado ao glamour
hollywoodiano e apreciará os mais belos
carros americanos das décadas de 40, 50 e
60. No mesmo espaço, haverá ainda modelos famosos de motocicletas, uma réplica da
moto usada no filme “Sem Destino”, de 1969.
Outro atrativo que ficará pronto em junho é
o Parque dos Dinossauros, que reunirá esses
animais pré-históricos numa área verde preservada. Os animais movimentam-se e emitem ruídos. Um deles “fala” com os visitantes,
explicando o que era cada uma das espécies.
O parque contará ainda com restaurantes,
bares e lanchonetes. Não será cobrado ingresso para entrar no local, só para conhecer os atrativos.

Os shoppings
O anúncio da implantação do parque veio
logo em seguida ao da instalação de dois
novos shoppings em Foz do Iguaçu, que se

somarão ao já existente – JL Cataratas. Os
empreendimentos somarão investimentos
superiores a R$ 400 milhões.
Um deles, o Palladium, será inaugurado
no final de 2015. O projeto prevê 220 lojas,
oito restaurantes, uma praça de alimentação, cinemas e academia. O outro, Catuaí,
deverá ter 191 lojas, praça de alimentação,
centro de diversão e cinema, academia e
hipermercado.
Os dois shoppings são pensados para atender tanto o público de Foz do Iguaçu e região, como de Ciudad del Este, no Paraguai,
e Puerto Iguazú, na Argentina. Além dos visitantes, claro.

COMPETITIVIDADE

As médias
Ainda em comparação com outras cidades, a
pontuação de Foz do Iguaçu ficou bem acima
da média obtida pelas capitais, que ficou em
66,9 pontos. As não-capitais tiveram média
de 53,1 pontos e a média brasileira foi de 58,8.

Foz do Iguaçu lidera
ranking do turismo
entre não-capitais
E fica em 7º lugar no ranking geral, uma
posição acima da que estava na pesquisa
anterior. Foz ultrapassou Salvador.

Índices
Foz do Iguaçu somou nesta última pesquisa
75,9 pontos, 3 pontos acima dos obtidos na
pesquisa anterior, quando também ficou em
primeiro lugar entre as não-capitais. Mas
avançou uma posição no ranking geral, ultrapassando Salvador.

Foz do Iguaçu aparece em primeiro lugar
entre as não-capitais no Ranking 2013 do
Índice de Competitividade do Turismo Nacional, ferramenta desenvolvida pelo Ministério do Turismo, Sebrae e Fundação
Getúlio Vargas para mensurar o nível de
desenvolvimento do turismo no Brasil.

A capital baiana, que na pesquisa de 2011
(divulgada em 2012) alcançou 73,8 pontos e
ficou em 7º lugar, melhorou sua pontuação
para 74,0 pontos nesta nova pesquisa, mas
não foi suficiente para manter a posição.

A segunda não-capital a aparecer na relação é Bento Gonçalves (RS), em 12º lugar,
e a terceira é Balneário Camboriú (SC), em
16º lugar. Das 28 cidades que estão no Nível
4, o mais elevado do Índice de Competitividade do Turismo Nacional, apenas Foz do
Iguaçu e outras sete cidades fazem parte
das não-capitais.

O secretário municipal de Turismo, Jaime
Nascimento, comemora: “Para nós, é um resultado espetacular, principalmente porque
na média todos os destinos cresceram, mas
muitos estagnaram ou até perderam competitividade. Foz do Iguaçu avançou em quase
todos os setores, inclusive na dimensão cultural, que era um dos nossos pontos fracos”.

No ranking geral, que avalia 65 destinos indutores do turismo, Foz ficou em 7º lugar,
atrás das capitais São Paulo, Porto Alegre,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e
Recife (na pontuação geral, Foz e Recife
aparecem empatadas). E está à frente de
21 outras capitais, entre as quais destinos
turísticos importantes, como Florianópolis,
Salvador, Fortaleza e Brasília.

Para o superintendente de Comunicação
Social da Itaipu Binacional e presidente do
Fundo Iguaçu, Gilmar Piolla, “com a Gestão Integrada do Turismo, Foz do Iguaçu
vem se tornando um destino cada vez mais
competitivo”. Segundo ele, “a prova disso
é que, apesar de liderarmos o ranking das
não-capitais, conseguimos superar novamente nosso próprio desempenho”.

CURTAS
Natal das Cataratas - O
Natal das Cataratas começa oficialmente neste
sábado, 7, na Praça do Mitre, no centro de Foz do
Iguaçu, com apresentação
do Coral Itaipu, acompanhado de banda e
orquestra, chegada do Papai Noel e a tradicional queima de fogos. A abertura está
prevista para as 20h30.
As atividades se estenderão até o dia 22 de
dezembro. Até lá, todas as noites, o Papai
Noel percorrerá a Avenida Brasil, principal rua do centro da cidade, em um trenó
puxado por um veículo elétrico produzido
na usina de Itaipu. Na Praça do Mitre, ele
atenderá as crianças na Vila do Natal, das
20h às 22h.
Recesso – A prefeitura de Foz do Iguaçu permanecerá em recesso entre os dias 23 e 30

Avaliação

de dezembro. Funcionarão
normalmente apenas os
serviços considerados essenciais, como segurança
e saúde, e setores da ação
social, meio ambiente,
obras, turismo, educação,
esporte, Foztrans, Fozprev e Fozhabita.
No setor de turismo, os postos de informações turísticas não vão fechar. O Teletur estará disponível das 7h às 23h, com exceção
dos dias 24 e 31, quando o atendimento será
até às 20h. Na Rodoviária Internacional o
atendimento será das 7h às 18h, exceto dias
25 de dezembro e 1º de janeiro, quando as
atividades iniciam às 10h.

Essas médias foram obtidas a partir da
pontuação total de cada destino, a partir
das somas ponderadas dos índices obtidos
em cada uma das 13 dimensões avaliadas:
Infraestrutura geral, Acesso, Serviços e
equipamentos turísticos, Atrativos turísticos, Marketing e promoção do destino,
Políticas públicas, Cooperação regional,
Monitoramento, Economia local, Capacidade empresarial, Aspectos sociais, Aspectos
ambientais e Aspectos culturais.

Foz do Iguaçu
Em relação à pesquisa anterior, Foz do Iguaçu
avançou em 11 das 13 dimensões. O crescimento mais significativo foi em Capacidade empresarial (7,6 pontos a mais); depois, em Economia local (mais 7,3 pontos), Aspectos sociais
(6,6), Aspectos culturais (5,1 pontos a mais)
e Monitoramento (diferença de 4,5 pontos).
Só houve redução nas dimensões Infraestutura
geral (queda de 1,7 ponto) e Acesso (queda de
3,5 pontos). Nesses dois casos, deve ter pesado
principalmente a questão das obras no Aeroporto Internacional Cataratas, que trouxeram
alguns transtornos para os passageiros.

ALTA TEMPORADA
Foz e Puerto Iguazú se reúnem
para discutir filas na aduana
Para evitar que se formem longas filas na aduana argentina, a exemplo do que ocorreu no
feriadão de 15 de novembro, os representantes
do turismo de Foz do Iguaçu se reuniram na
quinta-feira (5) com autoridades do país vizinho.
A intenção é encontrar meios para que o
trâmite dos visitantes seja mais rápido, segundo o secretário municipal de Turismo,
Jaime Nascimento. Ele conta que, no último
feriadão, a espera para atravessar a Ponte
Tancredo Neves, que une o Brasil à Argentina, chegou a duas horas.
Dezembro e janeiro, historicamente, são os
meses em que Foz do Iguaçu recebe mais visitantes. Em dezembro, o número de turistas só
é menor que em julho, mês de férias escolares.

No Aeroporto Internacional, o horário será
das 12h às 22h e, dias 24 e 31, até 20h. No
Terminal de Transporte Urbano (TTU), das
7h às 18h, exceto dias 25 e 1º de janeiro, com
expediente a partir das 10h.
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