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AEROPORTO
Movimento no primeiro trimestre foi recorde histórico
Mesmo permanecendo fechado das 7h ao
meio-dia, para obras de reforma da pista e
do estacionamento de aeronaves, o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu teve o
melhor primeiro trimestre de sua história.
De janeiro a março, houve 424.630 embarques e desembarques no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, 9,08% a mais que
no mesmo período de 2013, quando 411.650
passageiros passaram pelo terminal.

Recorde anual
O superintendente do aeroporto, Edward
Ludwig, afirma que, se o desempenho for
mantido até o final do ano, o terminal baterá o recorde anual histórico, superando o
melhor ano até hoje – 2012, quando houve
1,74 milhão de embarques e desembarques.
No primeiro trimestre, lembra Ludwig, o
movimento superou até mesmo o total de
visitantes no Parque Nacional do Iguaçu. As

Cataratas, principal atrativo de Foz do Iguaçu, receberam 431 mil turistas entre janeiro
e março, número que também foi recorde
histórico para o primeiro trimestre do ano.

Demanda reprimida
O presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piolla,
diz que, com a interdição do aeroporto para
as obras na pista, há uma demanda reprimida no mercado doméstico e até internacional. Com a conclusão dos trabalhos, no final
de maio, as empresas aéreas terão interesse
em estabelecer mais voos para a cidade, diz

Piolla, a exemplo da Lan Peru.
A ligação entre Foz do Iguaçu e a capital peruana, Lima, que era feita quatro vezes por
semana, passou a ser diária desde o início
de abril. O voo sai de Foz do Iguaçu às 19h55.
Com isso, a oferta de assentos da Lan Peru
saltou de 27.800 para 52.900 por ano.
Além de Lima, o voo da Lan atende também
países vizinhos e ainda turistas procedentes da Europa, América do Norte e Ásia, já
que a capital peruana funciona como um
“hub” para voos procedentes do Pacífico.

COMPARATIVO CRESCIMENTO OPERACIONAL (MENSAL)
MÊS

2010

2011

2012

2013
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VAR. 2014/2013

JANEIRO

95.118

135.622

150.281

146.025

158.065

8,25%

FEVEREIRO

87.129

130.475

129.866

120.179

136.859

13,88%

95.803

147.536

144.483

145.446

154.144

5,98%

MARÇO

FESTIVAL DE TURISMO
Dos 180 estandes, apenas oito
não foram vendidos até agora
Faltando quase dois meses para a 9ª edição do
Festival Internacional de Turismo das Cataratas
– será nos dias 4, 5 e 6 de junho -, apenas oito
estandes, dos 180 colocados à disposição dos
expositores, ainda não foram comercializados.
O festival, que ocupará as instalações do
Rafain Palace Hotel & Convention Center,
deverá contar com mais de 1.200 expositores. A previsão é que seja visitado por
um público superior a 6 mil pessoas.
O coordenador do festival, Paulo
Angeli, informa que 28 caravanas
já confirmaram participação. Elas
vêm de várias cidades do Sul do Brasil
e também de Assunção, Paraguai; de
Buenos Aires, Argentina; de Montevidéu, Uruguai; de La Paz, Bolívia; e
de Santiago, no Chile.
Também está confirmada a vinda de 50
jornalistas de meios de comunicação brasileiros ligados ao turismo, principalmente,
e de blogueiros que escrevem sobre viagens,

que vão participar de um encontro internacional.

Hotelaria
A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis
fará, mais uma vez, seu encontro nacional
durante o Festival de Turismo, reunindo aqui
os presidentes das ABIHs de todos os estados.
Uma das entidades mais antigas do turismo
brasileiro, a ABIH tem 3.200 associados em
todo o País e representa um setor que oferece mais de 400 mil empregos diretos e pelo
menos 1,5 milhão de ocupações indiretas.

Paralelos
Durante o evento, haverá atividades paralelas, entre as quais a Feira de Turismo
e Negócios, o Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, o Encontro de Negócios
Sebrae/PR, a Mostra Regional de Produtos
Sustentáveis, o Festival Gastronômico da
Abrasel, o Encontro de Turismo Rural e o
Salão de Turismo Cultural e Espiritualidade, entre outras atividades.
Na edição deste ano, o Fórum Internacional de

FERIADÃO
Mesmo com mais leitos, ocupação supera a de 2013

A Semana Santa, que este ano emenda com
o Dia de Tiradentes, deverá ser “o feriadão
com o maior movimento na história de Foz
do Iguaçu”, segundo o secretário municipal
de Turismo, Jaime Nascimento.
O presidente do Sindhotéis (Sindicato de
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares),
Carlos Silva, lembra que a procura aumentou este ano, em relação ao ano passado,
mesmo considerando que o número de leitos cresceu de 23 mil para 27 mil.
Para o presidente do Sindhotéis, a realização de eventos é uma das principais causas
do aumento na procura pelo Destino Iguaçu, não só nesse feriadão, mas ao longo do
ano. “Os eventos fortalecem todo o setor
turístico de Foz do Iguaçu”, afirma.

Pesquisa
Os números da pesquisa feita pelo Sindho-

téis confirmam: já estão reservados 92% dos
leitos para o período da Sexta-Feira Santa ao
Domingo da Paixão, incluindo o feriado na
segunda-feira, 21. O índice supera pesquisas
feitas no mesmo período em 2013, com 86%
de reservas; os 81,% de 2012 e os 90% de 2011.
O levantamento feito no dia 31 de março,
com base no movimento projetado em 28
estabelecimentos, mostra que os hotéis de
cinco estrelas estão com 97% dos leitos já
reservados; os hotéis duas estrelas têm 91%
de ocupação; e os de três e de quatro estrelas têm 90% dos leitos ocupados.
Os brasileiros são responsáveis por 73,7%
das reservas; os argentinos por 10,5%; e os
hóspedes de outras nacionalidades respondem pelos restantes 15,8% das reservas.
Foz do Iguaçu possui 189 meios de hospedagem,
que oferecem o total de 27 mil leitos, conforme
inventário da Secretaria Municipal de Turismo.

Turismo do Iguassu terá como tema “Turismo
na Natureza”, que contará com apoio institucional da Capes/MEC (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

Promoção
Realizado pela De Angeli Feiras & Eventos,
o Festival de Turismo das Cataratas tem
apoio e patrocínio da Itaipu Binacional,
Confederação Nacional do Comércio (CNC)
e Sistema Fecomércio do Paraná, Sebrae
Nacional, Fundo de Promoção e Desenvolvimento do Iguaçu (Fundo Iguaçu), Cataratas S.A., Conselho Municipal de Turismo
(Comtur) e Prefeitura de Foz do Iguaçu.

CURTAS
Lágrimas – A
exposição
“Lágrimas de São
Pedro”, no Ecomuseu de Itaipu, encanta visitantes e moradores. A maioria percorre
a mostra com máquinas fotográficas e
celulares à mão, para registrar os amigos
ou a si mesmo no cenário da “chuva suspensa”, um efeito obtido com 4.600 bulbos de lâmpadas. A mostra prossegue até
19 de maio. Ingressos a R$ 10 no centro de
recepção de visitantes da usina de Itaipu.
Ranking – o Hotel das Cataratas – agora,
Belmond Hotel das Cataratas – ficou em
terceiro lugar no
ranking 2014 dos
melhores hotéis do
Brasil, promovido
pelo site de viagens
Trip Advisor. Na
América do Sul, ficou na 15ª posição.
Luau das Cataratas - A próxima edição do
Luau das Cataratas, no Parque Nacional do
Iguaçu, será no dia 16 de abril, quarta-feira. Será a oportunidade de visitar o local
à noite, apenas sob
a luz da lua cheia.
Mais informações:
h t t p : / / w w w. c a taratasdoiguacu.
com.br/portal
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