www.fozdoiguacudestinodomundo.com.br

Estação Itaipu
Newsletter semanal de Foz do Iguaçu – edição nº 77/Setembro 2013

Siga-nos no Twitter
e no Facebook

ROMANTISMO

NOVOS VOOS

Passeio ao luar nas Cataratas
será mantido em 2014

Lan Peru e Avianca
começam a operar no
aeroporto de Foz do Iguaçu

Ainda não foi definida a data do primeiro
Luau das Cataratas. Mas a empresa Cataratas S.A., que administra a visitação no parque, confirmou que, em 2014, continuará a
organizar o passeio sob a luz da lua, pelo
menos uma vez por mês.
Durante o passeio, os visitantes são levados por guias pela passarela de acesso às
Cataratas. Iluminadas apenas pelo luar –
todas as luzes do mirante são apagadas -,
as Cataratas oferecem um espetáculo de
magia e encantamento.
Quase sempre, há ainda uma atração à parte: o fenômeno do arco-íris de prata, que se
forma quando o luar incide sobre as águas.
Todas as cores de um arco-íris comum estão ali, mas esmaecidas, tão suaves quanto
a própria luz da lua.

Opção
Os visitantes são levados nos ônibus do Parque até Porto Canoas, de onde seguem a pé

pelas passarelas, num percurso de aproximadamente 100 metros, até chegar ao Espaço Naipi, onde desfrutam do espetáculo.
Depois do passeio, há ainda a opção de
almoçar no Restaurante de Porto Canoas,
que oferece um cardápio noturno especial.
Mas é preciso fazer reserva antecipada.
O passeio é uma realização da Cataratas do
Iguaçu S.A. e do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A companhia aérea Lan Peru, que hoje mantém quatro frequências entre Foz do Iguaçu
e Lima, passará a operar um voo diário, a
partir de abril de 2014. Com isso, a oferta de
assentos anuais da empresa será ampliada
de 27.800 para 52.900.
Além de atender turistas do Peru, Colômbia e Venezuela, entre outros países da
região, o voo permitirá uma ligação mais
rápida a Foz do Iguaçu para turistas da Europa, América do Norte, América Central
e Ásia, já que Lima é um “hub” para voos
procedentes do Pacífico.

Mais informações:
www.facebook.com/Cataratas.luau
luau@catarataspni.com.br
(45) 3521-4443

Avianca
O superintendente de Comunicação Social
de Itaipu e presidente do Fundo Iguaçu,
Gilmar Piolla, informou que a empresa aérea Avianca também passará a operar em
Foz do Iguaçu com mais de um voo diário,
a partir de maio do ano que vem.
Criada na Colômbia em 1920, a Avianca
pertence atualmente ao grupo AviancaTaca, que controla a brasileira Avianca Brasil,
antiga OceanAir.

BALANÇO
Estimativa revela os
bons números de 2013
Depois de um novembro excepcional,
dezembro também promete bons resultados para o turismo de Foz do Iguaçu.
Uma pesquisa feita pelo Sindhotéis mostra que no Natal a ocupação média da
rede hoteleira deverá chegar a 66% e, na
virada de ano, a 79%.
O levantamento revelou que os brasileiros respondem por 90% das reservas.
E que a maior procura é por hotéis de
quatro e cinco estrelas, principalmente,
talvez porque são os que mais oferecem
opções de festas de réveillon.

Os números
Outras estimativas também trazem números positivos. O número de visitantes
no Parque Nacional do Iguaçu deve che-

gar a 1,5 milhão de visitantes, um resultado excepcional. E o Complexo Turístico
Itaipu deve fechar o ano com 600 mil visitantes, o melhor resultado desde 2007,
quando entrou em vigor o sistema de visitação paga.

CURTAS
Natal das Cataratas – A programação do Natal das
Cataratas será encerrada no domingo, dia 22. Confira
a programação do final de semana:

O Aeroporto Internacional Cataratas, segundo a Infraero, deve chegar a 1,67 milhão de embarques e desembarques este
ano, contra 1,74 milhão em 2012.
A superintendente da Infraero em Foz do
Iguaçu, Maria do Socorro Pinheiro, considera o resultado importante, considerando alguns fatores, como o encerramento
das atividades da Webjet, que mantinha
vários voos para Foz do Iguaçu, e o impacto inicial do aumento das tarifas aéreas.
Outro fator são as obras no aeroporto,
ao longo do ano. Inclusive na pista, que é
interditada das 7h às 12h e exigiu a relocação de voos para outros horários.

ACESSO AO PARQUE

Reunião em Brasília traz otimismo
ao turismo de Foz do Iguaçu

• Sexta-feira, 20 – Apresentação
da Trupe Luz da Lua.
• Sábado, 21 – Banda do 34º BMTZ.
• Domingo, 22 – Show de encerramento com
a Orquestra Paranaense de Viola Caipira.
Criada em 2001, em Cascavel, a orquestra conta
com 31 integrantes, das mais diversas idades, que
se apresentam no Brasil e no exterior. Todos são
estudantes do curso de viola da OPCV-Fag, que
forma violeiros para atuação em carreira solo, em
duplas caipiras ou no acompanhamento de cantores caipiras, sertanejos ou da MPB.
Feriados – Os postos de informações turísticas de Foz
do Iguaçu não vão fechar nos feriados de fim de ano.
O Teletur estará disponível das 7h às 23h, com exceção
dos dias 24 e 31, quando o atendimento será até 20h.
Na Rodoviária, funcionará das 7 às 18 horas, exceto dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, quando as
atividades iniciam às 10h.
No Aeroporto Internacional, o funcionamento
será das 12h às 22h; dias 24 e 31, até 20h.
No Terminal de Transporte Urbano – T.T.U. será das
7 às 18 horas. Dias 24 e 1º, a partir das 10h.
Mapa no ponto – Os pontos de ônibus localizados
em ruas do centro e nas avenidas Paraná, Cataratas, República Argentina, Jorge Schimmelpfeng,
Costa e Silva e José Maria de Brito, que fazem parte
do corredor turístico de Foz do Iguaçu, passaram
por reformas, que incluem a instalação de mapas.

Os representantes de Foz do Iguaçu saíram confiantes da reunião em Brasília, na
terça-feira (17), com a ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, a ministra Izabella
Teixeira, do Meio Ambiente, e o advogado
geral da União, Luís Inácio Adams.
Segundo o presidente do Fundo Iguaçu e
superintendente de Comunicação Social
da Itaipu Binacional, Gilmar Piolla, deve
sair nos próximos dias a decisão final do
Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) e do Ministério do
Meio Ambiente sobre o pedido de Foz do
Iguaçu para que seja revisto o Plano de
Manejo do Parque Nacional do Iguaçu.
Até a conclusão dessa revisão, foi reivindicada a manutenção dos termos do acordo
judicial de 31 de agosto de 2012, que permitirá o acesso de táxis e vans de turismo ao
interior do Parque Nacional do Iguaçu, que
seria proibido a partir do próximo dia 30.

Para Piolla, “a revisão do Plano de Manejo permitirá que as entidades de turismo possam colaborar de forma efetiva
com o ICMBio na proteção e conservação do PNI. Permitirá, ainda, discutir e
planejar a sustentabilidade futura do
parque, o que compreende uma nova
matriz energética e a mobilidade sustentável da atividade turística”.
“Queremos o Parque Nacional do Iguaçu
protegido, integrado ao turismo e de portas abertas para a comunidade”, diz ainda
o presidente do Fundo Iguaçu.
Foz do Iguaçu foi representada pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu, Jorge Samek,
pelo prefeito Reni Pereira, e pelo deputado
federal Professor Sérgio, além de mais de
15 lideranças das entidades do turismo.
“Saímos da reunião confiantes que seremos atendidos”, conclui Piolla.

Mais táxis – A partir de janeiro, Foz do Iguaçu contará com mais 40 táxis, conforme projeto de lei
aprovado pela Câmara de Vereadores. Do total de
416 táxis, 1% será adaptado para atender usuários
cadeirantes, idosos, gestantes e pessoas obesas.
Mostras no Ecomuseu – Até 9 de março do ano que
vem, o Ecomuseu mantém em cartaz duas exposições fotográficas: “Travessias do Olhar” e “Fronteiras”. A primeira traz o trabalho da fotógrafa e
realizadora audiovisual Fran Rebelatto, com o resultado de cinco anos de viagens pela América Latina.
Fronteiras é uma mostra coletiva de fotógrafos de
Foz do Iguaçu: Adolfo Delvalle, Áurea Cunha, Daniel
Di Monaco, Fran Rebelatto, Maria Cheung, Orlando
Azevedo, Rafael Sanches e os empregados da Itaipu Sara Carvalho
Cheida, Tacio Demarchi, Alexandre Marchetti e Jacson Querubin.
A curadoria é de Rogério Ghomes.
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