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AÉREAS
Gol e TAM anunciam novos
voos para Foz do Iguaçu
GOL e TAM anunciam novos voos para Foz
do Iguaçu. A Gol começa a operar neste
sábado o voo direto para Porto Alegre e
anuncia para 11 de dezembro um voo diário
e direto também para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
A TAM informa que, entre os dias 6 e 30 de
janeiro, irá operar um voo extra, direto entre Foz e Brasília, com possibilidade de que
a operação se torne permanente, no futuro.

Congonhas
O primeiro voo direto e diário da Gol Linhas
Aéreas ligando Foz do Iguaçu ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, estreia no
dia 11 de dezembro.
O voo sairá de São Paulo às 11h25, com chegada em Foz às 13h. No retorno, sairá às
13h30 de Foz, chegando à capital paulista às
15h05.

Porto Alegre
Neste sábado (15), a Gol inicia a operação
do seu primeiro voo direto entre Foz do
Iguaçu e Porto Alegre, que funcionará às
terças, quartas e sábados.
O avião sairá de Porto Alegre às 13h46
e chegará em
Foz às 15h13.
O retorno à
capital gaúcha será às
15h50, com
chegada às
17h13.

Além deste voo da Gol, a Azul Linhas Aéreas
já mantém um voo direto diário (exceto aos
domingos) entre Foz e a capital gaúcha. O
avião, um ATR, sai de Foz às 6h58 e chega à
capital gaúcha às 8h48. No retorno, parte de
Porto Alegre às 21h14, com chegada em Foz
às 23h.

CONSAGRAÇÃO
11.11. O #cataratasday
entra para o calendário
das redes sociais

Para Brasília
Por sua vez, a TAM Linhas Aéreas anuncia
um voo direto entre Foz e Brasília. O voo
será temporário e operará apenas entre os
dias 6 e 30 de janeiro, em plena alta temporada. Segunda, terça, sexta e sábado, o voo
sairá de Brasília às 7h20, chegando às 9h20
em Foz. De Foz do Iguaçu, o avião sairá na
segunda, quinta, sexta e domingo às 22h10,
com chegada em Brasília às 23h49.
O gerente regional de Vendas da TAM, Cláudio Isolani, diz que a empresa já está em
contato com as autoridades do setor aéreo
para que o voo direto se torne diário ou
que, pelo menos, tenha uma boa frequência
semanal. O voo extra, segundo ele, permitirá observar o comportamento da demanda.
Atualmente, a TAM mantém dois voos com escala entre Foz do Iguaçu a Brasília. Um diário,
com saída às 15h36 e chegada às 18h58 em Brasília; e outro de segunda a sábado, com saída
às 6h55 e chegada na capital federal às 10h38.
De Brasília para Foz, há um voo de domingo
a sexta-feira, com saída às 22h10 e chegada
à 0h25 em Foz; e outro diário, com saída às
10h54 de chegada em Foz às 14h40.

Confiança
O superintendente de Comunicação Social
da Itaipu e presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piolla, diz que os novos voos da Gol e da
TAM “são uma demonstração de confiança no
Destino Iguaçu. As companhias aéreas acreditam no nosso potencial de crescimento”.
E acrescenta: “A maior oferta de voos melhora o acesso e permite ampliar o número
de visitantes”.

Milhares de pessoas participaram do #cataratasday, dia 11 de novembro, postando fotos e vídeos
nas redes sociais para lembrar o 3º aniversário
de consagração das Cataratas do Iguaçu como
uma das sete maravilhas da natureza.
No Parque Nacional do Iguaçu, jornalistas e
blogueiros se uniram aos turistas para também festejar a data, postando dali suas fotos
e vídeos.
A comemoração foi organizada pelos comitês
brasileiro e argentino que fizeram a campanha para conseguir votos para as Cataratas,
na eleição promovida pela fundação suíça New
Seven Wonders.

SOBREVOO

NOVO CD

Helisul opera em nova base
para voos panorâmicos
nas Cataratas

Coral de Itaipu faz um
espetáculo junto com
Guilherme Arantes

A Helisul Táxi Aéreo, que promove voos
panorâmicos sobre o Parque Nacional do
Iguaçu e a Usina de Itaipu, já está operando
em sua nova base.

Mais de 1.600 pessoas se emocionaram
e cantaram junto com o Coral de Itaipu
as músicas do show Cantando o Brasil,
que marcou o lançamento do quinto CD
do grupo. No final, o músico Guilherme
Arantes também participou, interpretando Planeta Água, uma espécie de hino do
Coral de Itaipu.

Ali há sanitários, estacionamento, coffee
shop e loja de suvenires. O acesso à pista
de pouso e decolagem de helicópteros
está preparado agora para atender portadores de deficiências, inclusive cadeirantes.
Com duração de dez minutos, um dos sobrevoos oferecidos pela Helisul permite visualizar as Cataratas do Iguaçu de ângulos
privilegiados.

Os 54 coralistas brasileiros e paraguaios fizeram
um verdadeiro passeio pelo Brasil nas 15 músicas apresentadas no espetáculo. No repertório,
desde Garota de Ipanema a Bicho do Paraná,
do Cio da Terra ao Planeta Água. E o público
foi junto. Os músicos foram acompanhados
por cinco violeiros da Orquestra Paranaense
de Viola Caipira, de Cascavel.

“O lançamento deste CD é um marco histórico
para o coral. Eles vão explodir com este disco
e isso é muito merecedor”, disse Guilherme
Arantes, que fez a quarta apresentação junto
com o grupo e acompanhou sua evolução. “O
Coral deixou de ser uma atividade complementar e virou showbiz. Itaipu está de parabéns,
porque soube investir em um trabalho de longo
prazo e hoje colhe estes frutos.”

O outro sobrevoo, de 35 minutos, também
passa pelas Cataratas, pelos rios Iguaçu e
Paraná, depois o centro de Foz do Iguaçu e
a Usina de Itaipu, de onde retorna à base.
Os passeios panorâmicos são feitos diariamente, das 9h às 17h30, inclusive domingo
e feriados. A Helisul está localizada em
frente aos portões de acesso ao Parque
Nacional do Iguaçu.

A SÉRIO
Fábio Porchat diz que
“Foz do Iguaçu põe
Niágara no chinelo”
Em sua coluna no
jornal O Estado
de S. Paulo, o
humorista Fábio
Porchat disse que
o brasileiro adora
viajar, mas, por
puro preconceito,
ainda não conhece o próprio Brasil.
“Acho que chique mesmo é você conhecer o
seu país de cabo a rabo!”,afirmou.
Depois de elogiar os destinos do Nordeste, dizer
que “sonho de gringo é vir passar uma semana
na floresta amazônica”, citar o Rio de Janeiro,
o Pantanal e Bonito, ele fez uma comparação:
“Foz do Iguaçu deixa Niágara Falls no chinelo”.
Ele recomendou dez dias do ano para
viagens pelo Brasil. E garantiu: “Você não
vai se arrepender. Até porque, se é pra esbarrar com brasileiro nos Estados Unidos,
esbarra com brasileiro por aqui mesmo,
que tá tudo em casa.

CURTAS
Retrô - A Azul Linhas
Aéreas lança pôsteres
de seus principais destinos, no Brasil e no
exterior, resgatando o
tipo de propaganda feito pelas empresas aéreas entre 1930 e 1970.
Entre os destinos, está
Foz do Iguaçu.
Guia Quatro Rodas – Quatro hotéis de Foz
do Iguaçu estão na lista dos 50 melhores hotéis
para levar crianças no Brasil, elaborada pelo
Guia Quatro Rodas 2015, que vai às bancas a
partir da próxima sexta-feira (14).
Na relação, aparecem o Bourbon Cataratas
Convention & Spa Resort, o Iguassu Resort,
o Mabu Thermas Grand & Resort e o Recanto
Cataratas Thermas Resort & Convention.

Boulevard – O centro de gastronomia do
Iguassu Boulevard conta agora com um novo
climatizador, do tipo evaporativo, para garantir uma happy hour ainda mais agradável,
nos dias quentes de Foz do Iguaçu.
Até 20 de dezembro, o Iguassu Boulevard está
com uma série de promoções, como chope a
R$ 2,89 de segunda a quinta-feira (sem limite
de horário); desconto de 50% no cinema às
terças e quintas (até 20h); e de 50% no boliche, de segunda a quinta-feira (até 20h)
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