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AEROPORTO

NA ARGENTINA

TAM já opera voo temporário a Brasília;
Azul anuncia dois novos voos

Parque Nacional Iguazú encerra o ano
com 1.188.563 visitantes

O voo direto Foz do Iguaçu-Brasília, pela TAM, começou a operar
na terça-feira, dia 6. E seguirá
sendo oferecido até dia 30 deste
mês. O voo é provisório, segundo
a TAM, e funcionará como teste.
Se houver boa acolhida, poderá
se tornar definitivo.

Cuiabá, no Mato Grosso, e outro a Curitiba.

O
Parque
Nacional
Iguazú, na Argentina, fechou 2014 com
1.188.563 visitantes. É o
quinto ano consecutivo
que o parque argentino
recebe mais de um milhão de turistas.

Às segundas, quintas, sextas e
domingos, o avião sai de Brasília às 7h20 e chega a Foz do
Iguaçu às 9h20. De Foz, nos
mesmos dias, sai às 22h10, com
chegada na capital federal às
23h49.

Na ligação Foz do Iguaçu-Curitiba, a Azul passará a operar
três voos diretos. Partindo de
Foz, de segunda a sábado, há o

Diretos

A partir de 10 de fevereiro,
a Azul já foi autorizada pela
Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) a operar dois novos
voos diretos, um ligando
Foz do Iguaçu a

Para Cuiabá, o voo sairá de Foz
do Iguaçu às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às
18h35. De Cuiabá, a decolagem,
nos mesmos dias, será às 9h50.

v o o
das
5h40
(que a partir de 10 de
fevereiro passará para
as 5h25); às segundas,
quartas e sextas, há o
voo das 14h10; e de domingo a sexta-feira, o das 17h20.
De Curitiba, de segunda a sábado, parte o voo das 12h16; às
segundas, quartas e sextas-feiras, o das 18h05; e de domingo
a sexta, há o voo das 18h05.

O número é inferior
ao registrado em 2013,
quando as Cataratas argentinas foram visitadas
por 1,35 milhão de turistas. A crise no país vizinho – a pior desde 2009
- explica essa redução.
Mas a direção do parque
animou-se com o resultado de dezembro – foram 90.641
pessoas, contra 89.111em dezembro de 2013.
O aumento em dezembro é
atribuído à reinauguração das
passarelas que conduzem ao mirante da Garganta do Diabo. As
passarelas, que estavam fechadas desde junho, quando foram
parcialmente destruídas por uma

cheia do Rio Iguaçu, foram reabertas em meados de dezembro.
Entre os visitantes de 2014, 56%
eram argentinos, 14% de países
do Mercosul (brasileiros, uruguaios, paraguaios e venezuelanos) e 30% de outros países,
com destaque para turistas dos
Estados Unidos, França, Alemanha, Espanha e Japão.

BALANÇO
Turismo de Foz do Iguaçu fecha
2014 com crescimento

- 13.964.659 - entraram pela
margem brasileira e 5.051.326
(27%) fizeram a visita pela margem paraguaia.
Só em 2014 foram 764.443 visitantes, um aumento de 1% em
relação a 2013. Desses, 454.308
entraram pelo Brasil e 310.135
pelo Paraguai. Os demais atrativos da margem brasileira de
Itaipu, que inclui o Ecomuseu,
receberam outros 90.966 turistas em 2014. No total, foram
855.409 visitantes em 2014.

O

crescimento no número
de embarques e desembarques, no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, em
2014, superou as expectativas: foi
de 12,03%, em relação a 2013, com
mais de 1,8 milhão de passageiros.

leiros. Entre os 646.302 visitantes estrangeiros, procedentes
de 172 países, destacaram-se
argentinos, paraguaios, americanos, franceses, alemães,
espanhóis, japoneses, ingleses,
australianos e peruanos.

No período entre o Natal e o
Réveillon, do dia 21 de dezembro a 1º de janeiro, o número de
visitantes em todos os atrativos
do Complexo Turístico Itaipu,
no lado brasileiro, foi de 30.981
pessoas, um crescimento de 9%
em relação ao mesmo período
de 2013 (28.422 pessoas).

CURTAS
Olha a onça –
Uma emoção
a mais para os
turistas que visitaram as Cataratas do Iguaçu, no último dia 3.
Uma onça parda (puma) resolveu
passear pertinho de um dos espaços de visitação. Até a Polícia
Ambiental afugentar o bicho, um
trecho da Trilha das Cataratas foi
interditado por algumas horas,
para segurança dos turistas.
Espaço da Memória – O Parque
Nacional do Iguaçu inaugura
nesta sexta-feira (9) o Espaço
Memória das Cataratas, no Centro de Visitantes. A instalação
de 130 metros quadrados abriga
um acervo de 1,5 mil fotografias
digitalizadas, todas legendadas e
contextualizadas, além de uma
série de depoimentos históricos.
A visita ao espaço será gratuita.

Em dezembro, a movimentação foi 18,21% maior do que
em dezembro de 2013, com a
circulação de 170 mil usuários.
“Foi acima do esperado”, disse o
superintendente do aeroporto,
Eduardo Ludwig.
Para 2015, como haverá um
maior número de feriados prolongados, Ludwig estima que
o aeroporto possa chegar a 2
milhões de embarques e desembarques de passageiros.

Parque
No Parque Nacional do Iguaçu,
o recorde de 2012 - 1.535.382 visitantes - foi quebrado ainda no
dia 29 de dezembro. No dia 31, foi
registrado o novo recorde anual
histórico: 1.550.607 turistas.
Desse total, 904.305 eram brasi-

19 milhões em
Itaipu

A Usina de Itaipu fechou 2014
com 19.015.985 visitantes. É a
soma de todos os que vieram
conhecer a usina desde 1977,
quando Itaipu – em plena fase
de obras – foi aberta à visitação pública. Deste total, 73%

O superintendente de Comunicação Social da Itaipu, Gilmar
Piolla, avalia que “esses números são impressionantes”. E, embora 2014 tenha sido “um ano
de resultados positivos”, ele espera um resultado ainda melhor
em 2015: “O crescimento será de
no mínimo 10%”, prevê.

Volta ao mundo – O ciclista
sul-coreano Jeong Hwan Kim,
que está rodando o mundo de
bicicleta desde 2011, passou por
Foz do Iguaçu e pôde conhecer
as Cataratas. Mas foi de ônibus.
E elogiou: “Gostei muito de saber que aqui há um transporte
de ônibus híbrido para levar os
turistas. Senti que há um trabalho constante de melhorias”.
Sobre as Cataratas,
ele disse: “Eu precisava conhecer este
lugar; se não conhecesse, iria me
arrepender depois”.
Hostels – Dois hostels de Foz do
Iguaçu – Paudimar Campestre e
Concept Design Hostel & Suites
estão na lista dos “50 hostels
mais descolados do Brasil”, feita pelo Guia 4 Rodas. Segundo
o guia, esses
50 são “os albergues com
o conforto e
design que
valem a estadia”.
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