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Gestão Integrada do Turismo
Foz do Iguaçu

Siga-nos no Twitter
e no Facebook

CATARATAS DO IGUAÇU
Movimento de turistas
surpreende no 1º trimestre
e bate recorde
De janeiro a março, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu 431.359 visitantes, o maior movimento desde que a contagem foi iniciada, em
1980. O número foi superior ao registrado no
mesmo período do ano passado - 430.557.
Para o segundo trimestre, a expectativa é
ainda melhor. O chefe do Parque Nacional do
Iguaçu, Jorge Pegoraro, acredita que muitos
estrangeiros que virão ao Brasil assistir aos
jogos da Copa do Mundo aproveitarão para conhecer os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu.

Piolla atribui isso a três fatores: “a boa imagem do Destino Iguaçu perante o público
consumidor de turismo; a diminuição de
viagens de brasileiros para o exterior e o
consequente aumento das viagens internas,
em função do câmbio; e também ao fato de
Foz do Iguaçu ser escolhida como centro de
treinamento da Copa do Mundo e de abrigar
grandes eventos, consolidando-se como um
dos principais destinos de eventos do País”.

Páscoa e Copa

O que explica

O mês de abril já tem uma boa chance de
superar os meses de anos anteriores. É que
o feriadão da Páscoa, este ano (da quinta-feira, 17, ao domingo, 20) vai emendar com
o feriado de Tiradentes, no dia 21. No total,
cinco dias para aproveitar.

Gilmar Piolla, presidente do Fundo Iguaçu e
superintendente de Comunicação Social da
Itaipu, vê até a possibilidade de 2014 ser “mais
um ano de recorde no movimento de turistas”.

No ano passado, o feriado de Páscoa foi entre 5 e 8 de abril e, mesmo assim, o Parque
Nacional do Iguaçu registrou 33.678 visitantes, número cerca de 30% superior ao mesmo feriado de 2012.
Na Copa do Mundo, além dos turistas em
geral que aproveitarão para conhecer o destino, Foz do Iguaçu, como centro de treinamento da seleção sul-coreana, deverá receber muitos visitantes tanto da Coreia do
Sul como de outros países asiáticos.
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“Acredito que o parque e a cidade se beneficiarão muito com este evento, a curto, médio e a longo prazo. E nós estamos nos preparando para receber bem todos estes turistas”,
diz o chefe do Parque Nacional do Iguaçu.
Ele lembra também que, a partir de maio,
será veiculada uma campanha publicitária
para divulgar no Brasil e no exterior os parques nacionais, já que os atrativos naturais
estão entre os principais interesses de visitantes estrangeiros, inclusive dos chineses,
hoje a coqueluche do turismo mundial.

HOTÉIS

Pretende visitar Foz do Iguaçu na
Páscoa? É bom se apressar... A promoção da CVC para a Páscoa
Ainda faltam duas semanas para o feriadão de Páscoa, mas quem quiser aproveitar as promoções de operadoras de turismo e hotéis de Foz do Iguaçu tem que se
apressar. A procura está sendo intensa e
a previsão é que lotem os hotéis de todas
as categorias.
Dos pacotes oferecidos pela Loumar Turismo, por exemplo, que incluem descontos
em passagens aéreas e pagamento da estadia em dez parcelas, as vendas já estavam
esgotadas, na quarta-feira (dia 2), para 20
dos 22 hotéis que participam da promoção.

já está encerrada. Quem procura
pacotes para Foz do Iguaçu, pela
Internet, encontra apenas o aviso
de que não há mais hotéis disponíveis. É o que também ocorre em
muitos hotéis, especialmente de
duas e três estrelas, que informam
em seus sites o fim das promoções.
Quem pesquisar poderá ainda
encontrar ofertas de outras operadoras e também de diversos hotéis, já
que a cidade tem uma das maiores redes
hoteleiras do Brasil e o número total de

PARQUE NACIONAL

Depois da polêmica, consenso sobre
acesso de carros de turismo
O que o setor de turismo pedia
desde 2011 – para ser ouvido –
finalmente aconteceu. Naquele
ano, uma ação na Justiça Federal queria o fim do tráfego
de vans de turismo e táxis no
Parque Nacional do Iguaçu, limitando o transporte apenas
aos ônibus da concessionária.
Depois disso, houve intervenção
da Justiça federal, audiências
públicas com decisões que não
foram respeitadas pelo ICMBio – o órgão publicou portaria
permitindo apenas os ônibus da
concessionária, sem a revisão do
Plano de Manejo, como estava
acordado -, protestos e fechamento do Parque, mandados de
segurança, deferimentos...

ção de veículos de transporte,
entre o centro de recepção de
visitantes e a área onde estão
as Cataratas.
Pelo texto, o acesso ficará liberado a taxistas, fornecedores
e agências de viagens previamente cadastrados. Eles só poderão entrar no horário de funcionamento da unidade ou ter
uma autorização especial para
casos excepcionais.
O documento foi encaminhado
ao ICMBio e entrará em vigor
depois de sua aprovação e publicação de uma nova portaria
no Diário Oficial da União. A
partir disso, começará a vigorar
o prazo de 12 meses, prorrogável
por mais um ano, para que o
ICMBio proceda à revisão integral do Plano de Manejo.

Histórico
Até que se chegou a um acordo, numa reunião em Brasília,
no final de 2013. A portaria do
ICMBio foi cancelada e um novo
documento instruiu o próprio
parque a debater a regulamentação do transporte interno,
devendo apresentar o resultado
num prazo de seis meses.

Novas regras
Na última terça-feira, dia 1º, o
Conselho Consultivo do Parque
Nacional do Iguaçu aprovou
um documento que especifica
algumas regras para a circula-

O chefe do Parque Nacional do
Iguaçu, Jorge Pegoraro, acredita
que “os debates e discussões sobre a revisão do atual Plano de
Manejo serão intensos, podendo
alterar as normas hoje existentes”.
Para Paulo Angeli, presidente
do Conselho Municipal de Turismo, o momento é histórico. “A
participação do Comtur em todas as etapas foi a garantia de
que a cidade seria ouvida, como
foi. E assim diminuiu este sentimento de angústia, de dúvida
sobre o futuro dos trabalhadores do turismo”, completou.

leitos, atualmente, chega a 27 mil.
Mas é bom se apressar para conseguir passagens e estadia ainda com descontos.

CURTAS
Ponte iluminada – Se tudo correr bem, a Ponte da Amizade
estará revitalizada – inclusive
com iluminação especial – até
27 de março de 2015, quando
completa 50 anos.

O projeto de revitalização está
sendo analisado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura – DNIT, que na semana passada enviou técnicos a Foz do
Iguaçu para examinar “in loco”
detalhes do projeto, desenvolvido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de
Foz do Iguaçu - Codefoz.
Weps – O Prêmio Weps Brasil
2014 – Empresas Empoderando
Mulheres – entregou troféus a
20 das 186 organizações que
participaram. Dessas 20, três
levaram o ouro, nas categorias
grande, média e pequena empresa, respectivamente: Furnas
Centrais Elétricas S.A., Home
Care Cene Hospitalar e Feito
Brasil Indústria de Produtos Artesanais Ltda.

Promovido pela Itaipu Binacional e diversos parceiros, o
prêmio é um reconhecimento
às empresas que se destacam
na promoção da cultura da
igualdade de gênero em seus
ambientes internos. Uma nova
edição do prêmio será em 2016.
Unila - A Universidade Federal
da Integração Latino-Americana
(Unila), em Foz do Iguaçu, terá
24 novos cursos de graduação a
partir de 2015. A implementação
será feita de forma gradual: 12
cursos iniciam já no primeiro semestre e os outros no segundo.
Atualmente, a universidade
conta com 16 cursos de graduação e cerca de 1.400 alunos
do Brasil e de outros 10 países.
Para o segundo semestre de
2014 está previsto também o
início do curso de Medicina.
Paraquedas – O site da ESPN voltado aos X Games traz o vídeo
que mostra o salto de paraquedas da tetracampeã mundial de
skate Letícia Bufoni e do ator
Caio Castro, em Foz do Iguaçu.

Confira
em:
http://xgames.espn.go.com/pt-BR/
video/10711882/leticia-bufo ni-e-caio-castro-saltam-de-paraquedas-juntos
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