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"El tormentoso" ÁlvarNúñezCabeza
 de Vaca passou pelas Cataratas

PARQUE 80 ANOS

Rogério Bonato
Reportagem

Fundador da Província de Vera, hoje o Paraná, ele teria sido o primeiro europeu a suplantar as Cataratas

Vários fatos históricos
marcaram os primórdios da
colonização hispânica na
América do Sul. O primeiro
e um dos mais importantes
foi a fundação da Real de
NuestraSeñora Santa Marí-
adelBuen Aire, ou Buenos
Aires, destruída pelos índi-
os charruas, com seus colo-
nizadores, empurrados e cer-
cados ao norte, onde funda-
ram NuestraSeñora Santa
María de la Asunción, ou
simplesmente Assunção,
atual capital do Paraguai.
Cumprindo as ordens do im-
perador Carlos V, Cabeza de
Vaca, nomeado Adelantado,
empreendeu campanha para
libertar a cidade e estabele-
cer os marcos da coloniza-
ção em todo espaço definido
pelo Tratado de Tordesilhas.

Segundo o historiador e
pesquisador Henry Miller,
Cabeza de Vaca foi provavel-
mente o primeiro "homem
moderno", dotado de um im-
pressionante senso de deve-
res humanitários, o que o dis-
tancia da brutal incursão es-
panhola comandada por ca-
pitães como Cortez e Pizar-
ro. Os passos de Álvar, afi-
nal, podem ser seguidos por
duas obras fundamentais e
relatadas por ele mesmo,
"Naufrágios", que narra a
saga de uma malfadada ex-

pedição à América do Norte
e "Comentários", que detalha
a sua chegada ao litoral de
Santa Catarina, até a quebra
do cerco em Assunção. No
caminho, o adelantando, pre-
cisou transpor as precipita-
ções de rochas basálticas que
formam as Cataratas do Igua-
çu.

Em "Naufrágios", dom
Cabeza narra a chegada à
América do Norte e as con-
sequências de uma terrível
tormenta, que levaram as
naus à pique. Chegando à
Flórida, os planos de con-
quista foram frustrados pela
fome, sede e ataques contí-

nuos dos nativos. Apenas
Cabeza de Vaca e outros três
tripulantes sobreviveram; fo-
ram escravizados, barganha-
dos entre aldeias e tribos nô-
mades, durante oito longos
e sofridos anos, contornan-
do o Golfo do México até o
Oceano Pacífico. Antes dis-
so, supunha-se que a Amé-
rica era um colar de ilhas.
Mesmo em regime de escra-
vidão, Cabeza de Vaca teve
o cuidado de relatar o que
via, até reencontrarem os
espanhóis nas proximidades
de Vera Cruz, México. Em
contato com os ameríndios,
ÁlvarNúñes aprendeu a lidar

Uma sala, localizada no interior do
Marco das Três Fronteiras, convida
os visitantes para uma viagem de
cinco minutos em uma projeção
tecnológica que narra com detalhes
a riquíssima história da formação
deste que é um dos lugares mais
singulares do mundo. A experiência
sensorial possibilita o envolvimento
do visitante com a formação
cultural, histórica, política e
geológica desta região. O Memorial
Cabeza de Vaca foi uma
homenagem da concessionária

Cataratas S/A à esse homem notável
que nos deixou um legado de
coragem e persistência.
Além do Memorial, existe também o
Restaurante Cabeza de Vaca no
Marco das Três Fronteira. O
estabelecimento, com visão especial
para a Argentina e o Paraguai, reúne
o melhor da gastronomia regional
com área temática climatizada,
integrada à natureza e à paisagem
local. A casa é inspirada e também
homenageia o desbravador
espanhol. (assessoria)

Homenagem a Cabeza de Vaca na fronteira
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Memorial Cabeza de Vaca no Marco das 3

cançar o caminho de Peabi-
ru, que segundo os nativos,
chegaria aos contrafortes
andinos. Em sua companhia,
Dom Cabeza levou 26 cava-
los, 250 arcabuzieros e ba-
listeiros, mais de 600 índios
e dois frades. Em algum mo-
mento, adquiriu canoas de
um agrupamento indígena
nas margens do Rio Iguaçu,
om parte da expedição se-
guindo por água e a maioria
por terra. Se encontraram no
ponto de precipitação das
águas, provavelmente acima
de onde estão localizadas as
Cataratas.

Conforme os escritos de
Pero Hernandes, Cabeza de
Vaca concluiu sua missão,
chegando à Assunção, em 11
de março de 1542. Presume-
se que tenha encontrado as
Cataratas do Iguaçu em ja-
neiro do mesmo ano; embo-
ra sejam atribuídos nomes
como "Saltos de Santa Ma-
ria", e frases como "divina-
mente infernal, um privilégio
vê-las, uma temeridade en-
frenta-las" não há menção,
tampouco documentos e de-
talhes sobre o que seriam as
Cataratas do Iguaçu nos diá-
rios daquela campanha. Ape-
sar de um "homem moder-
no", ÁlvarNúñesCabeza de
Vaca, possivelmente não ha-
via sido contagiado pelo sen-
so de contemplação que nu-
trimos nos tempos atuais.
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com muitas adversidades, o
que lhe foi extremamente útil
anos mais tarde, em sua ex-
pedição por terras sulameri-
canas.

Segundo os "Comentári-
os", Cabeza de Vaca desem-
barcou na Ilha de Santa Ca-
tarina e lá ficou alguns me-
ses organizando uma expedi-
ção até Assunção. Ele deixou
a ilha em 18 de outubro de
1541; foi até Barra Velha, su-
biu o Rio Itapocu e seguiu
caminho pela Serra do Mar
até os campos de lajes entre
Irati e Ponta Grossa; encon-
trou várias vezes os rios
Iguaçu, Tibagi e Ivaí, até al-

Cabeza de Vaca sobre as Cataratas: "um privilégio vê-las, uma temeridade enfrentá-las".
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O papel de Santos Dumont na
criação do Parque Nacional do Iguaçu

PARQUE 80 ANOS

Jackson Lima
Reportagem

Participação do pioneiro da hotelaria e turismo Frederico Engel foi importante para mudar o rumo da história

O pai da aviação, Alberto
Santos Dumont, chegou a Foz
do Iguaçu na segunda-feira, 24
de abril de 1916, graças à ini-
ciativa e visão do pioneiro igua-
çuense Frederico Engel. "Fa-
lando claro, meu avô Frederi-
co Engel, foi a Puerto Aguirre
"piranhar" hóspedes. Isso sem-
pre acontecia quando chegava
barco de Posadas e Buenos
Aires", contou Renato Rios
Pruner, neto de Frederico, es-
critor, piloto comercial e atu-
almente instrutor de simula-
dor de voo da GOL Linhas
Aéreas.

"Chegando a Puerto Aguir-
re - contou Renato Rios Pru-
ner - ele soube que Santos Du-
mont estava no hotel de Lean-
dro Arrechea, (hotel da con-
corrência). Daí ele veio corren-
do para Foz e avisou o prefei-
to Jorge Schimmelpfeng que
fez, a contra-gosto, o convite
oficial. Santos Dumont aceitou.
No mesmo dia foi de cavalo co-
nhecer as Cataratas pelo lado
brasileiro. Lá, ficou hospeda-
do por dois dias no Hotel de
Jesús Val, arrendado por En-
gel", lembrou o neto do pionei-
ro em visita à sede do Gazeta
Diário em 2017.

O contato de Santo Du-
mont com as Cataratas mudou
o roteiro original da viagem.
Ao descobrir que as Cataratas
do Iguaçu estavam em terras
privadas ele proferiu as pala-
vras já eternizadas pelas me-
mórias de ElfridaEngel Nunes
Rios, avó do escritor iguaçu-
ense: "Estas maravilhas não
podem continuar a pertencer
a um particular". Em seguida
ele anunciou: "Vou a Curitiba,
falar com o presidente do es-
tado". Quando partiu de Foz
do Iguaçu, no dia 27, em vez
de regressar a Buenos Aires e
embarcar para o Rio de Janei-
ro em navio confortável, San-
tos Dumont, partiu a cavalo em
direção à Guarapuava.

A visita ao lado argentino
das Cataratas teria bastado a
Santos Dumont, caso Frederi-
co Engel não tivesse aparecido
e mudado o rumo da história.

Em 3 de maio de 1916 che-
gou a cavalo em Guarapuava.
Três dias depois viajou de trem
a Curitiba, via Ponta Grossa.
Por onde passou recebeu ho-
menagens e foi alvo de festas.
Finalmente, após participar em
inúmeras atividades e ter ido a
Morretes e Paranaguá, Santos
Dumont foi recebido pelo pre-
sidente do Estado do Paraná,
Affonso Alves de Camargo, no
dia 8 de maio de 2016. Três
meses depois, era assinado o

Decreto  653, de 28 de julho
de 1916 que desapropriava as
1.008 hectares de Jesus Val
para a criação de um parque.

Anos mais tarde, o Paraná
adquiriu terras levando os
1.008 hectares para 3.551.
Foram esses 3.551 hectares
que mais tarde o Governo do
Paraná passou ao Governo
Federal. Foi o início da viabili-
zação do Parque Nacional do
Iguaçu.

Após a aquisição de mais
terras, a área foi transformada
em Parque Nacional pelo De-
creto-lei 1035 assinado pelo
presidente Getúlio Vargas em
10 de janeiro de 1939.

Fo
to:

 R
og

er
 M

eir
ele

s "Cavalgada Patriótica"
de Foz a Guarapuava
Como não havia estrada em mais da metade do caminho,
Santos Dumont foi a cavalo até Guarapuava. Saiu de Foz do
Iguaçu e enfrentou mais de 300 quilômetros pela mata
virgem, seguindo pelo aceiro que protegia a linha aberta pela
Comissão Telegráfica General Bormann, do Exército,
acompanhado de um soldado e do encarregado de
manutenção da linha.
 Segundo Mário Rangel, um dos maiores especialistas no
assunto, o inventor encarou o desconforto de subir e descer
morros, atravessou área indígena, cruzou pântanos, riachos
e pontes precárias, numa cavalgada que durou seis dias.
 "Quando Santos Dumont fez a Cavalgada Patriótica
Paranaense e foi a cavalo por um aceiro de linha telegráfica e
telefônica na mata virgem, durante seis dias e centenas de
quilômetros, dormindo mal, comendo mal, fazendo suas
necessidades em condições vergonhosas, com os pés
inchados e desviando das cascavéis que tomavam sol em
seu caminho, a notícia foi publicada, com fotos no Paraná, e
ele foi altamente festejado por onde passou", lembra Rangel.
 O jornal O Estado de São Paulo entrevistou Santos Dumont
e publicou uma extensa reportagem. Um trecho dizia:
"Chegando ao Salto do Iguassú fiquei, positivamente,
maravilhado (...) Imagine uma immensaquéda d'água
offerecendo o maiz bizarro pittoresco deste mundo:
cachoeiras numerosas e variadíssimas, ilhas espalhadas por
alli, a vegetação e uma infinidade de aspectos belissimos. O
Iguassú, sem exaggero nenhum, é uma maravilha. Maior,
muito maior que o Niagara. O Niagara é uma
formidavelquéda d'água - mais nada. Não tem o lindo
pittoresco do Iguassú. Poder-se-ia dizer que ha um
Niagarasaxonio nos Estados Unidos e um Niagara latino aqui
no sul da America..." (Fonte: suplemento especial do Estadão)

Além de cavalheiro, Santos Dumont era um bom cavaleiro.
Fazia cavalgadas e participava de competições esportivas em
sua juventude. A foto é do Centro de Documentação da
Aeronáutica, em data não identificada. Para ir a cavalo de
Foz a Guarapuava, Santos Dumont levou seis dias.

Estátua em homenagem a Santos Dumont nas
proximidades do Porto Canoas
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Parque Nacional Iguaçu foi inscrito no
Patrimônio Mundial da Unesco em 1986

PARQUE 80 ANOS

Jackson Lima
Reportagem

A unidade de conservação é exemplo de sustentabilidade, onde é realizado o desenvolvimento
socioambiental com integração entre a proteção e conservação e o uso sustentável dos recursos naturais.

O Parque Nacional do
Iguaçu foi inscrito na Lista
do Patrimônio Mundial da
Unesco durante a 10ª Sessão
Ordinária do Comitê do Pa-
trimônio Mundial realizada
em Paris entre 24 e 28 de
novembro de 1986.  Dois
anos antes o Parque Nacio-
nal Iguazú tinha passado pelo
mesmo processo. O Parque
argentino foi inscrito na Lis-
ta do Patrimônio na 8ª Ses-
são ordinária do Comitê do
Patrimônio Mundial, realiza-
da em Buenos Aires, Argen-
tina, entre 29 de outubro e 2
de novembro de 1984.

O Parque Nacional do
Iguaçu é resultado da desa-
propriação de uma gleba de
1.008 hectares de terra que
haviam sido doadas pela Co-
lônia Militar do Iguassu ao
espanhol Jesús Val. Após a
desapropriação, o estado do
Paraná adquiriu terras au-
mentando o tamanho da área
sob domínio do estado para
3.551 hectares. Foi esta
quantidade de terras que o
Paraná repassou para o Go-
verno Federal que a transfor-
mou no Parque Nacional do
Iguaçu em 1939. Depois, em
1944 e mais recentemente
em 1981, segundo a descri-
ção da Unesco, a área de ter-

ra foi aumentada até chegar
às atuais 180, mil hectares de
terras protegidas.

Embora na linguagem po-
pular se afirme que a Unesco
"declara" este ou aquele sítio
ou propriedade como Patri-
mônio Mundial, a terminolo-
gia oficial é "inscrição na lis-
ta" que a instituição mantêm.
Os países membros da Con-
venção Internacional devem
apresentar os bens que dese-
jam colocar na lista que signi-
fica o reconhecimento do va-
lor universal e intrínseco da-
quele bem cultural ou natural.
Nas sessões ordinárias anuais,
o Comitê decide se aceita ou
nega o pedido de inscrição.

O país interessado envia
uma comitiva para defender
a candidatura de seus bens
públicos a serem inscritos. A
exigência do Comitê é que
para ser aceito para inscrição
na lista, uma "propriedade"
tem que satisfazer pelo me-
nos um de dez critérios. Os
Parques Nacionais Iguaçu e
Iguazú satisfazem quatro -
que significam os quatro re-
quisitos da categoria "patri-
mônio Natural". Entre eles
está "conter fenômenos natu-
rais superlativos ou área de
beleza natural excepcional e
importância estética; que se-
jam exemplos extraordinári-
os,  representando estágios
maiores da história da terra

O Parque Nacional protege uma riquíssima biodiversidade, constituída por
espécies representativas da fauna e flora brasileiras

e conter habitats naturais im-
portantes e significantes para
a conservação da diversidade
biológica inclusive das espé-
cies ameaçadas de extinção.

Os parques do Brasil e
Argentina na fronteira, ga-
rantem esses valores. Basta
ver o sucesso da história das
onças pintadas no Parque
Nacional do Iguaçu, do uso
público pelo turismo e da
preservação dos traços da
Mata Atlântica, nos quase
250 mil hectares dos dois
parques nacionais.
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Patrimônio da Unesco a partir de 1986As Cataratas são a principal atração do parque e recebe quase 2 milhões de visitantes por ano
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"A concessão resultou em uma
grande ferramenta de gestão de parques"

PARQUE 80 ANOS

Adelino de Souza, Robson Meireles e Jackson Lima
Reportagem

Declaração é do diretor do Parque Nacional do Iguaçu, Ivan Baptiston, que
fala também sobre a importância das Cataratas na economia da cidade

- O Parque Nacional do
Iguaçu é mesmo o principal
parque nacional do Brasil?

- Em tamanho existem
outros, mas o parque Iguaçu
é emblemático e tem impor-
tância nacional e internacio-
nal. As Cataratas do Iguaçu
são as mais belas do mundo.
O parque tem uma floresta de
tamanho considerável no Sul
do país, com uma conectivi-
dade com outra grande flo-
resta na Argentina.

- Como foi o processo de
concessão?

O processo de concessão
foi desafiador, mas resultou
nesse case e sucesso. O pri-
meiro grande contrato é de
1998, e então começou esse
dinamismo. Antes, para en-
trar no parque, ficava um ser-
vidor pegando ingresso na
mão, o visitante entrava de
carro... era preciso dar um
salto e esse salto foi extrema-
mente ousado e assertivo. O
processo do serviço conces-
sionado, como os contratos
com a Cataratas S/A, o Ma-

cuco e Helisul, vem se con-
solidando como uma grande
ferramenta de gestão de par-
ques. Foi um sucesso, garan-
tindo qualidade na visitação,
dinamismo na economia, ex-
periência ao visitante e pro-
teção ambiental.

- Pode-se afirmar que
uma página foi virada após
a concessão....

- Exatamente,
mas precisamos fri-
sar que não é um
processo acabado. É
um grande laborató-
rio, um grande exer-
cício de melhoria
continuada. É um
projeto piloto. Ousa-
mos fazer um servi-
ço concessionado desse por-
te em um parque que recebe
quase 2 milhões de turistas
por ano e, portanto, os servi-
ços prestados devem ser mo-
nitorados e melhorados, den-
tro de uma relação público-
privado transparente. Temos
um relacionamento muito
bom com todos, mas segui-

mos à risca a questão formal
do contrato.

- Hoje, o ICMBio não te-
ria condições de receber esse
público. Antes da concessão
o número de visitantes bei-
rava os 500 mil?

- No máximo 600 mil. O
ICMBio não teria condições
de atender a essa demanda.
Se quebra o motor de um bar-
co, a concessionária manda

consertá-lo na hora. No ser-
viço público, se o contrato
vencer ou tiver uma falha, o
barco ficará parado até nova
licitação e a embarcação dei-
xará de prestar o serviço ao
visitante. Esse parque não
fecha, é full. Você não pode
dizer ao turista que não tem
passeio porque o motor do

barco está quebrado. Então,
eu quero frisar que esse foi
um modelo de parceria pú-
blico-privado de sucesso.

- Qual a importância des-
se parque para a economia
da cidade?

- Os dados revelam que
54% da economia de Foz do
Iguaçu é gerada pelo turismo.
Ninguém tem dúvida que a
locomotiva do turismo é o

Parque Naci-
onal do Igua-
çu com suas
cataratas ma-
ravilhosas. A
geração de
empregos, em
função do
parque, é es-
trondosa em
hotéis, pousa-

das, restaurantes, agências
de turismo, taxistas, guias de
turismo, motoristas de vans,
postos de combustíveis, etc.
Um estudo do ICMBio reve-
la que a cada real aplicado em
uso público nos parques na-
cionais, gera sete vezes mais
renda para a sociedade. Devo
acrescentar que entre o par-

O engenheiro florestal e servidor público Ivan  Carlos-
Baptiston assumiu a direção do Parque Nacional do
Iguaçu em abril de 2015 e implantou um ritmo de
gestão baseada no diálogo e na transparência. Ele tem
a incumbência de gerir o principal parque do país que
recebe quase 2 milhões de turistas por ano.
Para exercer um cargo dessa envergadura, é preciso
muita habilidade, competência e, sobretudo, jogo de
cintura. Apesar da fama de "linha dura", Baptiston
desempenha esse cargo com maestria, graças ao seu
profissionalismo e amor pelo serviço público.
Tendo como fundo a bela paisagem das Cataratas do
Iguaçu, Ivan Baptiston concedeu a seguinte entrevista a
equipe do Gazeta Diário. Ivan Baptiston no mirante das Cataratas: visão privilegiada do paraíso

que a as concessionárias, são
gerados entre 850 a 1.000
empregos diretos.

- Como funciona a parce-
ria com o parque do lado ar-
gentino?

- Desde que eu cheguei
aqui, em 2003, a gente sempre
conversa com os argentinos.
Há uma troca de informações
respeitosa e muito grande, mas
sempre na informalidade. Em
2016 assinamos uma carta de
intenções porque compartilha-
mos as Cataratas, a natureza.
Por esse pacto nós buscamos
decisões convergentes, que
não sejam conflituosas e que
valorizem esse ente único
sem comprometer a estética
dessa magia que são as Ca-
taratas para que cada um
dos lados tenha uma visão
mais selvagem, mais natural
possível. Nesse caso a com-
petição não é salutar porque
acabará matando a galinha
dos ovos de ouro. Nós temos
um conselho consultivo e os
argentinos participam dele,
assim como nos convidam
sempre a participar de suas
discussões e decisões.
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"Hoje o ICMBio não teria
condições de atender com

eficiência os quase 2 milhões de
turistas que entram no parque"
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PARQUE 80 ANOS

As Cataratas terão novas passarelas,
novas trilhas, mirantes e elevadores

Diretor do parque explica os
motivos do atraso na construção
e explica como funciona o novo
plano de manejo

- O parque argentino
tem passarelas amplas e
trilhas maiores que as
nossas. Aqui já foram
anunciadas novas passa-
relas, mas está tudo para-
do. Por que não anda? É
questão ambiental?

- Há uns oito anos che-
gou a ser anunciada a exis-
tência de R$ 9 milhões
para revitalização comple-
ta de trilhas e passarelas.
Nós reconhecemos que as
trilhas e os mirantes ainda
são tímidos para uma visi-
tação maior e não temos a
menor dúvida que é preci-
so melhorar. Só que para
chegar a um bom termo de
como fazer e o que fazer,
vai tempo. Projetos técni-
cos foram elaborados pelo
ICMBio e a Cataratas S/A
também apresentou um.
Ali é preciso ver a questão
da estabilidade geotécnica
porque existe uma encos-
ta frágil. Fomos obrigados
a fazer uma contenção
para evitar um desmoro-
namento que poderia cau-
sar uma tragédia.

- Isso implicaria tam-
bém em alteração contra-
tual com a concessioná-
ria?

- Como é uma parceria
público-privada, isso im-
plicaria em uma repactua-
ção de contrato e o atual
contrato já passou por três
termos aditivos. Então, é
preciso ver se faz um in-
vestimento dessa monta e
repactua o mesmo contra-
to ou se abre um novo pro-
cesso de concorrência com
essa possibilidade de in-
vestimento.

- Então teremos de
aguardar muito mais tem-
po para as novas passare-
las e trilhas?

Adelino de Souza, Robson Meireles e Jackson Lima
Reportagem

- Não digo muito tempo.
Provavelmente em 2019
será lançando o projeto de
manifestação de interesse
para empresas interessa-
das em fazer esse investi-
mento. Aquele que for me-
lhor habilitado, fará o in-
vestimento. A previsão é de
ampliar trilhas e passare-
las, mirantes e elevadores,
inclusive com acessibilida-
de para cadeirantes e ido-
sos.

- Você participou ativa-
mente de toda a elabora-
ção do novo plano de ma-
nejo, aprovado recente-
mente. Porque ele foi mu-
dado?

- O antigo plano de ma-
nejo era muito bom, mas
muito detalhista que deli-
neava até o tamanho e a cor
de uma mesa, por exemplo.
Isso engessava muito as
ações.  Vejamos o caso do
acesso dos
veículos ao
parque. O
antigo plano
de manejo
previa o
t r a n s p o r t e
único e hori-
zontal. Não
olhava o plu-
ralismo e o
d i n a m i s m o
que é todo o trade e o servi-
ço de transporte, essa ca-
deia produtiva complexa
existente em Foz do Igua-
çu. Houve essa queda de
braço, essa briga de quase
20 anos que todos acompa-
nharam porque mexia com
toda a condição social, eco-
nômica de trabalho de mi-
lhares de pessoas. O novo
planjo de manejo fala que
é possível sistemas modais
diferentes de transporte.
Com isso o transporte não

ficará exclusivamente com
a concessionária e o peque-
no empresário que tem sua
van terá condições e parti-
cipar e garantir sua sobre-
vivência. Evidente que ga-
rantimos a gestão de quem
entra no parque e o contro-
le rigoroso da velocidade.

- É um plano global, es-
tratégico...

- Esse plano novo é es-
tratégico, estabelece as nor-
mas gerais, sem chegar aos
detalhes. Ele diz, por exem-
plo, que pode haver uma tri-
lha aqui, mas quem vai di-
zer a forma, tamanho, etc.
são estudos específicos. Na

zona de uso intensivo é pos-
sível ter asfalto, prédio, ele-
vador, etc. Na zona de uso
extensivo, pode haver estru-
turas menores, como peque-
nos quiosques e sanitários.
Já na zona de uso primiti-
vo, você pode visitar, mas
serão permitidas apenas es-
truturas primitivas. Com
isso, atenderemos também
alguns municípios do entor-
no do parque.

- Dentro desse novo pla-
no, existe um limite para

entrada de visitantes em
domingos e feriados?

- Não. Nós pretendemos
desestimular o morador de
Foz e lindeiros a visitar o
parque nos feriadões e fi-
nais de semana. Ele será
estimulado em vir durante
a semana e na baixa tem-
porada.

- Existe um sistema mui-
to eficiente de repressão
aos crimes ambientais, a
caça, a pesca no interior do
parque, o que é muito sa-
lutar. Como está o sistema
de educação ambiental nos
municípios do entorno?

- Ao longo dos últimos
10 anos desenvol-
vemos políticas de
repressão para ga-
rantir maior inte-
gridade do parque.
Cheguei a condu-
zir uma linha mais
dura para desen-
volver essas ações,
ao mesmo tempo
em que participava
das ações sociais e

de educação ambiental. A
partir do novo plano de ma-
nejo as ações foram remo-
deladas e nós vamos conti-
nuar muito atuantes nos
municípios do entorno do
parque. As ações repressi-
vas irão continuar porque
existem pessoas que não
querem entender os novos
tempos de preservação da
vida animal e a flora.

- Qual é o papel da con-
cessionária e do gestor do

parque que é o ICMBio?
Muitas pessoas fazem

uma confusão sobre que é
uma concessionária e um
gestor. Os parques nacio-
nais estão sob a responsa-
bilidade do ICMBio e nós
somos servidores públicos
federais. As concessões são
serviços que o planejamen-
to possibilita. As concessi-
onárias prestam um servi-
ço que o ICMBio não tem
condições de realizar.

- Existe uma construção
maravilhosa sobre o rio
São João que foi a primei-
ra usina hidrelétrica e hoje
está abandonada. Existe
algum projeto para aquele
espaço?

- Nós temos um carinho
muito grande por aquela
usina e certamente vamos
garantir a integridade his-
tórica do prédio, como os
dutos e toda a estrutura.
Existem ideias para apro-
veitar aquele prédio que
poderá fazer parte de um
roteiro de visitação.

- O Hotel das Cataratas
fez um arrendamento e as-
sumiu alguns compromis-
sos que não foram cumpri-
dos. Agora outra empresa
comprou o hotel, como fica
a situação?

- O hotel foi arrendado
porque está sob a gestão
da Secretaria de Patrimô-
nio da União. Trabalhamos
juntos no ultimo edital em
2004/2005 e quem ganhou
foi a antiga Orient Ex-
press, hoje Belmont. Den-
tro do contrato foram co-
locados quatro encargos
muito grandes: fazer a
rede elétrica subterrânea,
melhorar o receptivo na en-
trada, apoiar o projeto
Onça do Iguaçu e a im-
plantação da ciclovia.
Quando estávamos cons-
truindo a ciclovia encon-
tramos vestígios da antiga
estrada das cataratas. Ain-
da existem cerca de 5 qui-
lômetros de paralelepípedo
e a nossa proposta é res-
gatar essa parte do patri-
mônio histórico. Falta pou-
co para o hotel concluir a
parte que lhe cabe dessa
ciclovia.

"Chegamos a conduzir uma
linha mais dura para combater
a caça e proteger a fauna e a

flora do parque"

Baptiston: "O plano de manejo do parque é estratégico"
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Um rica e grande biodiversidade
PARQUE 80 ANOS

Jackson Lima
Reportagem

No Parque Nacional do Iguaçu já foram feitos registros de 386 aves, 176 peixes, 83 mamíferos, 48 répteis, entre outros

O visitante raramente tem
oportunidade de ver este deta-
lhe do Parque Nacional do
Iguaçu. Além de estar em uma
área onde três países e dois rios
que se encontram, o Parque
Nacional do Iguaçu está em
uma área de transição de três
domínios morfoclimáticos. É
uma espécie de fronteira natu-
ral entre o que os cientistas
chamam de domínio dos Pla-
naltos das Araucárias, o domí-
nio do Chaco e o Domínio da
Mata Atlântica. Isso significa
que a fauna e a flora do parque
tem influencia desses três gran-
des ambientes naturais.

As araucárias ocupam uma
porção de terras na parte cen-
tral e mais alta do Parque Na-
cional, na metade do caminho
entre Foz do Iguaçu e Casca-
vel. O domínio do chaco, asso-
ciado a cerrados, encontra-se
ao leste do Parque, já em terri-
tório paraguaio e Argentino. E,
na maior parte da área protegi-
da, predomina a Mata Atlânti-
ca. O que denuncia esse cará-
ter de transição é a presença de
uma fauna com representantes
das três vertentes naturais.

Estudo inédito
O Relatório final do Diag-

nóstico Ambiental e Socioeco-
nômico do Parque Nacional do
Iguaçu realizado em 2017 para
atualização do Plano de Mane-
jo apontou uma fauna e flora
muito mais exuberante do que
se imaginava. No estudo iné-
dito de 32 páginas os pesqui-
sadores encontraram: 839 in-
vertebrados; 386 aves; 176
peixes; 83 mamíferos; 48 rép-
teis e 13 anfíbios.  Também fo-
ram catalogados 770 angios-
permas (plantas espermatófi-
tas cujas sementes são prote-
gidas por uma estrutura deno-
minada fruto); 431 fitoplânc-
ton (conjunto dos organismos
planctônicos vegetais) e 15
pteridophyta (grupo de vege-
tais vasculares parafilético sem
sementes, com o cormo com-
posto por raiz, caule e folhas).

 Pássaros típicos da Mata
Atlântica fizeram do PNI o seu
lar. É o caso da jacutinga, da
jandaia, do surucuá-de-peito-

azul, o tucano-de-bico-verde, o
Ramphastosdicolorus, o tuca-
no flautim Schiffornisvirescens
e a saíra-sete-cores. Já o grim-
peirinho -   um pássaro típico
das terras das araucárias - tam-
bém habita o Parque Nacional
do Iguaçu. Aves típicas do cer-
rado, como o tucanuçu e o ara-
paçu-do-cerrado são represen-
tantes da vegetação e ambien-
te do cerrado.

Mamíferos
 Jaguatirica, onça parda,

gato maracajá, gato-mourisco

ou maracajá-preto e a onça
pintada, só para citar os felinos,
são parte da fauna do Parque
Nacional do Iguaçu. Após anos
de declínio na população da
onça pintada, por exemplo,
elas começam a retornar e  se-
rem cada vez mais vistas por
visitantes, equipes do parque e
trabalhadores do turismo.

A lontra, o jacaré de papo
amarelo, o lagarto, o cachor-
ro-vinagre, veado-bororó, o
tamanduá-bandeira e a anta
são grandes exemplos de habi-
tantes do Parque Nacional. Nas

trilhas, os quatis chamam a
atenção dos turistas.

Borboletas
O Parque Nacional do Igua-

çu tem centenas de espécies de
borboletas. Quem percorre a tri-
lha das Cataratas pelo lado brasi-
leiro verá dezenas dessas espéci-
es. Entre elas as borboletas da
imensa família das ninfálidas, per-
tencentes ao gênero Diaethria.
Traduzindo, são as diversas espé-
cies de borboletas que parecem
ter estampadas nas asas os nú-
meros 80, 88, 89 e até 98.

A mais famosa delas, a 88,
Diaethriaeluina é uma das mais
fotografadas por visitantes de
todo o mundo e não deixa de
ser um símbolo não oficial do
Parque Nacional do Iguaçu.

Às margens do  rio, ao lon-
go da BR-469, podem ser vis-
tas grupos de borboletas de
cores e espécies variadas. Na
trilha são avistadas, também,
borboletas maiores, como as
morfos azuis, as malaquitas
esverdeadas e as thoas grandes,
que encantam os olhos dos vi-
sitantes.

O lagarto teiú é visto com facilidade no interior do Lindas borboletas chamam a atenção dos visitantes nas trilhas
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Quatis: uma atração a mais a encantar os turistasLindo e chamativo, o tucano se alimenta nas árvores do parque
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O repovoamento da onça-pintada
PARQUE 80 ANOS

Adelino de Souza
Reportagem

A recuperação da população de onças-pintadas vem sendo motivo de júbilo na
equipe local do ICMBio e das concessionárias do Parque Nacional do Iguaçu

O animal mais importan-
te da parque foi praticamen-
te extinto durante a coloni-
zação. A iniciativa para re-
cuperar a população das pin-
tadas partiu do pesquisador
aposentado do ICMBio, Pe-
ter Crawshaw Junior em
1990, com o projeto Carní-
voros do Iguaçu, hoje intitu-
lado Onça do Iguaçu.

A onça-pintada é conhe-
cida como o maior felino das
Américas e está ameaçada de
extinção. O projeto ficou
parado durante alguns anos,
mas voltou com força total
em 2009.

Em 2009 a população de
onças-pintadas no lado bra-
sileiro era estimada em ape-
nas 12 exemplares. Graças ao
projeto, em 2016 subiu para
22 animais. A coordenadora
executiva do projeto Onça
do Iguaçu, Yara Barros, dis-
se que está sendo feito um
censo em parceria com a

Argentina (projeto Yaguare-
té) quando será possível sa-
ber o número exato destes
felinos nos dois parques.

"Guarda-chuva"
O biólogo e doutor em

Zoologia do CENAP, Carlos
Brocardo, cedido ao Parque
Nacional do Iguaçu, diz que
o projeto Onça do Iguaçu
trabalha com a conservação
da biodiversidade como um
todo. "O foco na onça-pin-
tada é por ela ser uma es-
pécie "guarda-chuva". Isso
significa que ao conservar-
mos a onça no parque, es-
taremos garantindo a con-
servação da cutia, do gato-
mato, da anta, da jacutinga,
do palmito, do pinheiro-do-
paraná", diz ele.

"Como a onça está no
topo da cadeia alimentar, e
necessita de uma grande área
para viver, ao conseguirmos
assegurar condições para a
onça procriar, as demais es-
pécies e serviços ecossistêmi-
cos também serão assegura-

O dia 29 de novembro
foi escolhido pelo Brasil
para ser o dia Nacional da
Onça Pintada. Uma data
para unir esforços em
ações de divulgação sobre
a importância ecológica,
econômica e cultural des-
ta espécie que se tornou
símbolo da conservação da
biodiversidade de nosso
país. Nesse dia, ICMBio or-
ganizou extensas ativida-
des educativas no interior
do parque.

O papel de liderança
que o Brasil vem exercen-
do nos esforços de conser-
vação da espécie, foi desta-
que durante a Conferência
entre as Partes da Conven-
ção de Diversidade Bioló-
gica, realizado no final do
ano passado no Egito.

Durante a conferência
foi apresentado um plano de

Onça Pintada: símbolo brasileiro da conservação da biodiversidade é
protegida no parque e admirada pela população

dos", acrescenta.
 Para monitorar os ani-

mais, a equipe do Projeto
Onça do Iguaçu utiliza câme-

ras fotográficas instaladas no
interior da mata. Por meio
dessas câmeras é possível
observar o período de ativi-

dade das onças, seus com-
portamentos, como acasala-
mento, alimentação, caça e
descanso.

O Dia da Onça-Pintada
ação global para a conserva-
ção da espécie, visando tra-
balhar em conjunto para as-
segurar a preservação de 30
unidades de conservação pri-
oritárias e o estabelecimen-
to de corredores de conecti-
vidade.

Atiaia: a heroína
que contagiou a

comunidade
Nos últimos tempos, as

onças-pintadas têm sido ob-
servadas com frequência na
margem da rodovia que leva
às Cataratas, na trilha do Ma-
cuco e nas imediações do
Hotel das Cataratas. Guias e
turistas não cansam de pro-
duzir imagens desses belos
animais.

A onça que mais deu o ar
da graça foi a Atiaia. Em sua
terceira gestação, ela presen-
teou moradores e visitantes

com três belas oncinhas, que
hoje devem estar beirando os
seis meses e logo serão inde-
pendentes.

A aparição das
onças contagiou a
todos de forma
muito positiva. "É
impress ionante
como os servidores
do ICMBio e con-
cessionárias dessa
unidade passaram
a se preocupar e
manifestam um
amor muito grande
pelas onças. Eles se
sentem partícipes e
querem ajudar na
proteção desses
animais", diz o di-
retor do Parque
Nacional do Igua-
çu, Ivan Baptiston. "E nós fi-
camos ainda mais felizes por-
que onde tem onça pintada

Atiaia e um de seus três filhotes: irradiando beleza e
contagiando a comunidade

existe o equilíbrio do ecos-
sistema", acrescenta.

"A beleza dessas onças
despertou um sentimento

muito forte não apenas en-
tre os funcionários, mas em
toda a cidade. Os motoris-

tas se sentem importantes
em dirigir devagar, os guias
dizem aos turistas que es-
tão protegendo os animais",

acrescenta o gerente da Ca-
taratas S/A, AdelioDeme-
terko.
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Trabalho profissional e integrado possibilitou
aumento na visitação, diz Adélio Demeterko

PARQUE 80 ANOS

Da redação
Reportagem

Quando a Cataratas S/A venceu a
concorrência, em 1999, o Parque Nacional
do Iguaçu recebia 700 mil visitantes por
ano. Hoje são 1,9 milhão, graças aos
serviços de excelência prestados e às
parcerias desenvolvidas. Para conhecer o
sucesso desse empreendimento, a equipe
do Gazeta Diário ouviu o diretor da
empresa, Adélio Demeterko.

- Como estava o turismo no
Parque Nacional do Iguaçu
antes da concessão?

 - O turismo em Foz do
Iguaçu estava estagnado e sem
perspectivas de crescimento.
Existia um potencial turístico
muito grande, mas faltava ges-
tão profissional, infraestrutura
e serviços eficientes para o
atendimento aos visitantes. O
parque recebia uma média de
700 mil visitantes durante o
ano.  Juntamos forças com o
IBAMA, na época, e criamos
um sistema que se tornou re-
ferência em qualidade de aten-
dimento e gestão socioambien-
tal. A concessão fez uma gran-
de transformação no Parque.

-  Depois que a Cataratas
S/A ganhou a concessão, a
prestação e serviços ao turista
mudou da água pro vinho.
Como é gerenciar uma empre-
sa desse porte, responsável por
grande parte desse enorme
complexo chamado Parque
Nacional do Iguaçu?

 - É um grande desafio. Bus-
camos dia a dia garantir as
melhores experiências para os
visitantes do Parque Nacional
do Iguaçu. Só conseguimos
realizar esse trabalho, graças
ao esforço diário de todos os
nossos colaboradores, tam-
bém da equipe do ICMBio, for-
necedores e outras instituições
públicas e privadas que atuam

no funcionamento do parque.
Existe um engajamento muito
grande das pessoas para termos
os melhores resultados para a
sociedade e turistas que visitam
esse lugar que é um Patrimô-
nio Natural da Humanidade.

- A Cataratas S.A é uma
empresa iguaçuense que pres-
ta em serviço em outros par-
ques brasileiros. Quantos fun-
cionários existem hoje?

 - A Cataratas do Iguaçu
S.A, foi criada aqui em Foz do
Iguaçu, no ano de 1999, e co-
meçou sua operação no Par-
que Nacional do Iguaçu. Hoje,
a empresa cresceu, possui cer-
ca de 1000 funcionários e está
em alguns dos principais atra-
tivos do Brasil. Aqui na nossa
cidade a Cataratas do Iguaçu
S.A é responsável pela gestão
da visitação turística do Par-

que Nacional do Iguaçu e do
Marco das 3 Fronteiras. Está
na essência da empresa o cui-
dado com o meio ambiente,
atendimento de excelência e
envolvimento com a comuni-
dade do entorno dos atrativos
que operamos para colaborar
no desenvolvimento regional.

- Um dado significativo foi
o aumento do número de tu-
ristas a partir da concessão.
Quantos turistas visitavam o
parque antes da época da con-
cessão e qual é o número atu-
almente?

-  Antes a visitação estava es-
tancada na casa dos 700 mil vi-
sitantes por ano. Implantamos
um trabalho de melhoria conti-
nua e de relacionamento com
todos os setores da sociedade e
alcançamos 1 milhão de visitan-
tes em 2005, e em 2018, atingi-

mos cerca de 1 milhão e 900
mil visitantes, que é o recorde
de visitação anual do Parque.

- Quais foram os outros fa-
tores que contribuíram para
esse aumento?

- A profissionalização de to-
dos os setores do turismo da
nossa cidade foi fundamental
para este nível de excelência que
conquistamos. Hoje temos ser-
viços de qualidade oferecidos
pelos nossos hotéis, restauran-
tes, pousadas, operadoras, agên-
cias, guias de turismo, enfim,
toda cadeia produtiva de turis-
mo. Temos um grande trabalho
que é desenvolvido de forma in-
tegrada, com a participação da
iniciativa privada, entidades de
turismo, comunidade e poder
público, representado pela pre-
feitura, governos estaduais e fe-
deral e Itaipu Binacional.

Fo
to:

 R
og

er
 M

eir
ele

s

Demeterko: "Temos a missão de melhorar a atuação na área de sustentabilidade"

 - Quais são os principais
desafios de atuar em uma das
sete maravilhas da natureza?

- O Parque é um patrimô-
nio do mundo. Atualmente a
nossa principal missão é me-
lhorarmos a atuação na área
de sustentabilidade. Isso en-
volve a nossa inserção na co-
munidade local, gerar inova-
ções e desenvolver ações para
maior eficiência das nossas
operações. Uma preocupação
que temos para futuro é a ne-
cessidade de revitalização da
infraestrutura das trilhas e
mirantes das Cataratas. A es-
trutura do parque melhorou
bastante nos últimos anos,
mas a trilha das Cataratas ain-
da é um grande gargalo para a
qualidade da experiência dos
nossos visitantes e, conse-
quentemente do desenvolvi-
mento do turismo no parque.

O turista é bem recebido e segue até as Cataratas em
ônibus confortáveis

Centro de recepção de visitantes da Cataratas S/A e
o portão do parque
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PARQUE 80 ANOS

"Precisamos revitalizar as trilhas"
Diretor da Cataratas S.A. fala também do sentimento de orgulho dos moradores de
Foz em ter essa maravilha e receber bem o turista

- Porque você acha que é
um grande gargalo?

- Pela falta de acessibili-
dade e porque as trilhas e
mirantes são muito peque-
nos e acanhados. Nos dias de
grande visitação, como feri-
ados e na alta temporada,
existe um acúmulo de pes-
soas nas trilhas. Além de
prejudicar a qualidade da
experiência turística dos vi-
sitantes, essa situação tam-
bém nos causa uma preocu-
pação muito grande com a
segurança dessas pessoas.
Acreditamos que para com-
portar um maior número de
visitantes e melhorar a qua-
lidade da visita precisamos
revitalizar as Trilhas das Ca-
taratas e outras áreas, como
o Centro de Visitantes. Che-
gamos num ponto que toda
a infraestrutura do parque
precisa ser melhorada.

- Você falava sobre a mu-
dança de comportamento do
iguaçuense e do pessoal da
região em relação ao par-
que. Como isso foi aconte-
cendo e qual o sentimento
da equipe Cataratas S/A?

- Notamos que aos pou-
cos o orgulho e o sentimen-
to de pertencimento da po-

Da redação
Reportagem

pulação foram resgatados. O
sentimento das pessoas que
residem aqui é de orgulho,
esse sentimento é comparti-
lhado com os visitantes. Nos-
sos funcionários também sen-
tem prazer em participar da
experiência diária de emoci-
onar as pessoas que chegam
de todas as partes do mundo
para visitar as Cataratas do
Iguaçu. É um ciclo de um tra-
balho focado nas pessoas e na
excelência do atendimento.

- Qual a  importância do
Parque Nacional do Iguaçu
para o turismo, preservação
do meio ambiente e para o
desenvolvimento de Foz do
Iguaçu?

- Entendo que o Parque
Nacional do Iguaçu tem um
papel central no equilíbrio da
economia da cidade, no desen-
volvimento do turismo e, cla-
ro, tem uma importância imen-
surável para a conservação da
biodiversidade do planeta.

O Parque é abastecido
por uma grande cadeia de
suprimentos para o seu fun-
cionamento e atendimento
das necessidades de milhares
de visitantes. Essa cadeia é
formada por inúmeras em-
presas da região, gerando
empregos, renda e desenvol-
vimento.

Nós, da Cataratas do

Iguaçu S.A., queremos forta-
lecer ainda essa cadeia pro-
dutiva de desenvolvimento
econômico regional, gerar
mais ganhos ambientais e
contribuir para a competiti-
vidade do nosso destino tu-
rístico para brasileiros e es-
trangeiros.

- Entre diversos projetos
que a Cataratas S.A desenvol-
ve está a Meia Maratona das
Cataratas. Como é organizar
esta corrida que tem adesão
de corredores do Brasil e de

outros países? Quais são os
resultados deste evento?

 - O evento desenvolve o
espírito comunitário, mobi-
liza instituições e pessoas em
prol do bem estar da socie-
dade. Em 2007, quando co-
meçamos o projeto da Meia
Maratona das Cataratas, o
número de pessoas que pra-
ticavam o esporte na cidade
era muito tímido. Hoje, são
milhares de corredores espa-
lhados pela cidade e dezenas
de corridas que surgiram
despois da Meia Maratona
das Cataratas. A maioria des-
sas pessoas se preparam ano
inteiro para viver este mo-
mento especial de correr
uma das corridas mais belas
do mundo em Foz do Igua-
çu. A cidade ganha com a
grande visibilidade que a cor-
rida gera na mídia nacional,
em qualidade de vida dos
participantes e ganha tam-
bém economicamente.

A cada edição da corrida,
que neste ano de 2019 che-
gará a sua 12ª edição, injeta
milhões de reais, com a vin-
da de 5 mil pessoas, entre
corredores e acompanhan-
tes, que movimentam toda a
rede de hospedagem, gastro-
nomia, transporte, turismo e
varejo da cidade.

- Por que a empresa Ca-
taratas S.A também apoia e

participa da gestão do time
de futsal na cidade?

- O propósito do Grupo
Cataratas é de realizar expe-
riências transformadoras e de
impacto positivo, pensando
nisso, criamos o Instituto
Conhecer para Conservar
como braço da empresa para
o desenvolvimento de proje-
tos sustentáveis. Entendemos
que precisamos estar envol-
vidos em projetos que aju-
dem num desenvolvimento
mais amplo da nossa cidade.
O Foz Cataratas Futsal nas-
ceu dessa vontade de inves-
tir nas pessoas e fazer mais.
O time de futsal tem como
objetivo estratégico a promo-
ção do esporte como meio de
transformação social. Esta-
mos conseguindo cumprir
com a nossa missão que é
inspirar, motivar e oportuni-
zar a pratica esportiva para
crianças e jovens. Além da
contribuição direta nas pes-
soas, a comunidade ganhou
um importante lazer, ao po-
der acompanhar as partidas
de futsal do Foz Cataratas,
no Ginásio Costa Cavalcanti
ou pelos canais de televisão
com o SporTV. Hoje o time
está entre os melhores da
Liga Nacional de Futsal e é o
atual campeão paranaense,
tudo isso é motivo de muito
orgulho pra todos nós.A Meia Maratona das Cataratas recebe 5 mil pessoas e desenvolve o espírito comunitário
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Adélio Demeterko e integrantes da equipe: "o Parque Nacional do Iguaçu tem um papel
central no equilíbrio da economia da cidade"
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Lideranças destacam a importância
histórica, econômica e ambiental do parque

PARQUE 80 ANOS

Parque tem importância estratégica, é ícone e exemplo para o país, um cartão postal para o mundo e o motor da nossa economia

Da redação
Reportagem

"O Parque Nacional
possui importância estra-
tégica para a nossa cida-
de, para o Brasil e para o
Mundo, tanto no aspec-
to da Biodiversidade,

como do Patrimônio His-
tórico e também no aspec-
to econômico. Hoje o Par-
que, além da beleza na-
tural internacionalmente
conhecida, se tornou uma
referência mundial na
questão da Biodiversida-
de, da preservação e equi-

líbrio da natureza. Isso
para nós, de Foz do Igua-
çu, é motivo de muito
orgulho em possuir um
patrimônio natural reco-
nhecido mundialmente e
que cada vez mais ganha
importância no desenvol-
vimento sustentável."

"O Parque Nacional do
Iguaçu, que abriga as fa-
mosas cataratas, é o prin-
cipal atrativo turístico da
cidade e da região trina-
cional. Os números mos-
tram isso, afinal, mais
uma vez, o recorde de vi-
sitação foi batido, com
quase 1,9 milhão de visi-
tantes em 2018. A unida-

de é importante não só
para o turismo, mas tam-
bém para toda a economia
da cidade. O meio ambi-
ente também tem muito a
comemorar nestes 80
anos, visto que o traba-
lho de educação e conser-
vação ambiental realiza-
do no parque é exemplo
para o país. A própria po-

pulação iguaçuense é be-
neficiada com parte dos
recursos arrecadados na
bilheteria do Parque Na-
cional, pois ao ser direci-
onada ao Fundo Iguaçu
volta para a sociedade por
meio de ações e projetos
apoiados e executados
pela entidade em prol do
desenvolvimento."

 "Foz do Iguaçu é hoje um dos principais destinos
turísticos brasileiros, reconhecido pela diversidade de
atrativos. Mas com certeza o Parque Nacional do Igua-
çu é o nosso principal cartão-postal no país e mundo
afora. Seu valor ambiental e turístico é imensurável.
Patrimônio Natural da Humanidade, o parque rece-
beu 1,9 milhão de visitas só no ano passado.

São pessoas de todo o Brasil e de 172 países que
movimentaram os meios de hospedagem e gastronô-
micos, além de outros setores da nossa economia.
Entre elas, visitantes ilustres como presidentes, reis,
rainhas, princesas, artistas, esportistas, entre outras
personalidades nacionais e internacionais, que com-
provam a magnitude das Cataratas do Iguaçu, uma
das Sete Novas Maravilhas do Mundo."

"Além do valor ambiental, o Parque Nacional do
Iguaçu, um dos principais atrativos do Brasil, é o
motor da nossa principal atividade econômica. A in-
dústria do turismo hoje movimenta diretamente e
internamente dezenas de setores de Foz do Iguaçu.

As empresas concessionárias que atuam na uni-
dade de conservação, por exemplo, contribuem na
arrecadação de impostos ao município, ou seja, recei-
ta a ser revertida em serviços para a população. O
nosso desafio é integrar ainda mais os milhões de
turistas brasileiros e estrangeiros ao comércio e ser-
viços de todas as regiões de Foz para gerar mais em-
pregos e distribuir renda em toda a cidade."

Referência Mundial
Exemplo para o país

Cartão postal

Motor da economia

Chico Brasileiro - Prefeito de Foz do Iguaçu

Carlos Silva, presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur)

Para Jaime Nascimento, presidente do Visit Iguas-
su, o Parque Nacional do Iguaçu, em especial as Cata-
ratas, são um ícone brasileiro e "o nosso principal atra-
tivo, o grande motor do turismo de Foz do Iguaçu".

Ele destaca que a preservação e a conservação do PNI
são vitais para o turismo e lembra que há uma relação de
dependência entre a preservação e a atratividade do Par-
que para o turista. "Um Parque deteriorado, degradado e
urbanizado não atrairá turistas, portanto, a preservação
significa potencial e atratividade turística", comenta.

Na opinião do presidente do Visit Iguassu, a cida-
de também precisa dar a sua contribuição e estar con-
dizente com o símbolo que é o Parque Nacional do
Iguaçu. "Ele deve ser um elemento de motivação para
que a cidade tenha políticas e ações de preservação
do meio ambiente", sugere Jaime.

Ícone brasileiro
Neuso Rafagnin, presidente do Sindhotéis

Faisal Ismail, presidente da ACIFI

Jaime Nascimento, presidente do Visit Iguassu

Arquivo
Fotografias
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Santuário ecológico de beleza infinita
PARQUE 80 ANOS

Diretor da Itaipu diz que lucidez de brasileiros e argentinos garantiu a criação e preservação deste verdadeiro santuário ecológico de beleza infinita
Marcos Stamm *

Foz do Iguaçu é uma
cidade privilegiada em
todos os sentidos. De um
lado, sedia a parte brasi-
leira da usina de Itaipu,
a maior do mundo em ge-
ração de energia e tam-
bém um atrativo turísti-
co que a cada ano recebe
mais visitantes.

De outro lado, geo-
graficamente, tem o Par-
que Nacional do Iguaçu,
patrimônio natural da
humanidade, onde estão
as Cataratas do Iguaçu,
que não por acaso detêm
o título de uma das 7 ma-
ravilhas mundiais da na-
tureza.

A natureza presen-

teou Foz do Iguaçu e sua
vizinha Puerto Iguazú
com esta maravilha, mas
foi a lucidez de brasilei-
ros e argentinos, em anos
que hoje parecem remo-
tos, que garantiu a cria-
ção e preservação deste
verdadeiro santuário eco-
lógico de beleza infinita.
Num paralelo com Itai-
pu, foi esta mesma luci-
dez de brasileiros e para-
guaios que permitiram
aos dois países ter uma
usina que é orgulho de
todos nós.

Nesses 80 anos de cri-
ação do Parque Nacional
do Iguaçu, a Itaipu Bina-
cional, que considera a
questão ambiental priori-
dade absoluta, só tem a

elogiar não só os que cri-
aram o Parque, como
aqueles que, no passado

e no presente, garantem
sua preservação e, ao
mesmo tempo, possibili-

*Marcos Stamm, é diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional

Fauna e flora exuberantes

É preciso investir em melhorias

Danilo Vendrúscolo, presidente
do Programa Oeste em
Desenvolvimento

Yuri Benites, Gerente Geral do Complexo Turístico
Itaipu. Conselheiro Titular do Conparni

Um presente de Deus
 "O Parque Nacional do Iguaçu é

uma das unidades ambientais mais im-
portantes do país, tanto pela existên-
cia das Cataratas do Iguaçu quanto
pelo trabalho ambiental nele desenvol-
vido. Por ser o principal termômetro
da visitação turística da cidade, a re-
serva ajuda a revelar como anda a eco-
nomia de Foz do Iguaçu. Os sucessi-
vos recordes de público nos últimos
anos confirmam a boa fase do turis-
mo na cidade, pois a movimentação
de turistas fomenta vários segmentos
econômicos e traz empregos e renda
para a população. Ter o parque em nos-
so quintal de casa é um presente de
Deus que temos de valorizar."

Mario Camargo, presidente do Conselho
de Desenvolvimento Econômico e Social
de Foz do Iguaçu (Codefoz)

Foz do Iguaçu está em um
território privilegiado. Além do
encontro de três países com
culturas riquíssimas em uma
paisagem exuberante, as con-
dições únicas no mundo para
a construção da maior gerado-
ra de energia limpa e sustentá-
vel do planeta temos o nosso
Parque Nacional do Iguaçu,
que tem sua importância ím-
par por abrigar um dos últimos
remanescentes conservados e
protegidos do bioma mata
atlântica com uma fauna e flo-
ra exuberante. Além disso, com
o privilégio de ter em seu inte-
rior as Cataratas do Iguaçu,
uma das sete maravilhas da
natureza, reconhecida em todo
o mundo pela singularidade da
sua paisagem, pela energia de

suas águas, e pelas sensações
memoráveis que passa aos mi-
lhares de visitantes que vem de
todo o mundo para viver essa
experiência.

Nosso principal atrativo
turístico que movimenta a eco-
nomia da cidade completa 80
anos e merece muito ser come-
morado, porém os desafios con-
tinuam. Proteger o PNI, recu-
perar e manter a fauna e flora
com resultados tão positivos
como o Projeto Onças do Igua-
çu, o cuidado com o interior e
o entorno do Parque e a quali-
dade das águas do Rio Iguaçu
merecem uma atenção especi-
al, para que o parque continue
a ser o nosso principal atrati-
vo e a imagem representativa
da nossa cidade.

Foz do Iguaçu é conhe-
cida é reconhecida mundi-
almente devido ao seu
principal atrativo que é o
Parque Nacional do Igua-
çu e suas belezas naturais.

O governo Federal tem
em mãos um dos maiores
ativos turístico do mundo
com potencial em receber
no médio prazo mais que
o dobro dos atuais 1,9 mi-
lhão de visitantes.

É preciso investir em
melhorias de acesso ao par-
que com duplicação da Av.
das Cataratas, construção
de ciclovias, pista de pedes-
tres e iluminação especial
em todo seu trajeto.

Se faz necessário tam-
bém promover investimen-
tos no atual Aeroporto dan-
do condições de recebermos
voos internacionais de to-
dos os continentes.

O Governo Federal fa-
zendo sua parte dará con-
dições para que o setor pri-
vado promova investimen-
tos de toda ordem, pois in-
vestir no turismo em Foz
é retorno garantido no mé-
dio e longo prazo.

O parque nacional não
é apenas um patrimônio da
região trinacional do
Iguassu e sim um patrimô-
nio do Brasil e da huma-
nidade.

tam que visitantes do
mundo inteiro tenham
acesso a uma paisagem

única e inesquecível.
O Parque Nacional do

Iguaçu é vital em todos
os sentidos, para a fau-
na, para a flora, para a
pesquisa, para o conhe-
cimento e para a valori-
zação dos nossos bens
naturais. É também fun-
damental para Foz do
Iguaçu atrair cada vez
mais visitantes, o que se
traduz em recursos pro-
venientes da chamada
"indústria sem chami-
nés", o turismo.

A Itaipu Binacional
parabeniza a todos e to-
das que ali têm funções,
seja para os cuidados
ambientais, seja para
bem receber os turistas.
Parabéns!

Fo
to:

 K
iko

 S
ier

ich

E15Foz do Iguaçu, quinta-feira,  10  de janeiro de 2019 PNI 80 anos



Circuito M'Boi integrará trilhas
e os passeios serão gratuitos

PARQUE 80 ANOS

Concessão, no valor de R$ 6.5 milhões,
prevê exploração de espaços comerciais e
passeios de barco, mas as trilhas serão
gratuitas para o visitante do parque

Adelino de Souza
Reportagem

O novo serviço a ser
lançado pelo Parque Na-
cional do Iguaçu irá in-
tegrar as trilhas do Poço
Preto e Bananeiras. Ba-
tizado como Circuito
M'Boi, o produto irá am-
pliar e diversificar os pas-
seios de ecoaventura na
unidade de conservação.

O chefe do Parque,
Ivan Baptiston, explicou
que o circuito foi imple-
mentado em 2003, antes
da aprovação do novo
plano de manejo. "O con-
trato está vencendo e va-
mos publicar o edital de
licitação desse novo cir-
cuito de acordo com o que
estabelece o novo plano
de manejo. Mas as tri-
lhas não serão concessi-
onadas, elas serão livres
para quem entrar no par-
que. O visitante que com-

pra o ingresso poderá fa-
zer as trilhas a pé ou de
bicicleta sem pagar nada
mais adicional", diz Ba-
tiston.

"No final da trilha
será concessionado o ser-
viço de lanchonete, sou-
venir, entre outros. Se o
visitante quiser fazer o
passeio de barco, ele com-
pra o passeio da conces-
sionária", acrescenta o
diretor.

Dentro do projeto,
haverá também uma
nova trilha, ligando a do
Poço Preto a Bananeiras.
"Será uma trilha rústica,
selvagem que possibilita-
rá ao visitante sair do
Poço Preto e chegar à tri-
lha das Bananeiras. Lá
também haverá restau-
rante, lanchonete e sani-
tários concessionados",
diz Ivan Batiston. Nos-
sa ideia é não mais con-
cessionar os espaços,

apenas as atividades, pro-
movendo passeios aber-
tos, mais acessíveis ao
público", acrescenta.

Comtur
A proposta do novo cir-

cuito já foi apresentada pelo

Divulgação
Fotografias

O visitante poderá fazer as trilhas sem custo adicional, mas os passeios de barco serão pagos:
é possível conhecer as ilhas dos Papagaios e das Garças

Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversi-
dade (ICMBio) ao Conse-
lho Municipal de Turismo
(Comtur) em dezembro de
2018. O edital para investi-
dores deverá ser lançado
ainda em breve.

A concessão, no valor
de R$ 6,5 milhões, será
para contrato de 20 anos.
A projeção é de aumento
dos atuais 10 mil para
225 mil visitantes parti-
cipantes dos atrativos de
ecoaventura, no período
de nove anos.

Também estão previs-
tos passeios aquáticos
pelo rio Iguaçu, ativida-
des de aventura e de con-
templação com tirolesa e
arvorismo, serviços de
alimentação e comércio.
Dentro da nova filosofia,
o visitante poderá esco-
lher os produtos de for-
ma individual e não mais
pelo pacote de serviços
como vem sendo atual-
mente.

"O projeto está ali-
nhado com o novo Plano
de Manejo do parque e

Trilha do Poço Preto abriga diversas espécies de plantas exóticas e
animais silvestres, num percurso de 9 quilômetros

O presidente do Comtur, Carlos Silva, afirmou
que o novo atrativo irá contribuir para aumentar
o tempo de permanência dos visitantes na
cidade. "Os visitantes ficarão mais tempo em
Foz do Iguaçu, beneficiando os demais atrativos,
hotéis e restaurantes de Foz do Iguaçu",
enfatizou. "A concessão também é uma
oportunidade de negócio para os empresários e
investidores da região", frisou Silva.
"São inovações que valorizam a vivência do
visitante com a natureza e irão incrementar o
ecoturismo com novas trilhas e passeios que
ressaltam nossa vocação para o turismo de
aventura", apontou o presidente do Comtur. "O
turista ainda terá mais comodidade com
restaurantes e espaços comerciais
diversificados", completou.

Comtur destaca
importância do
novo circuito

busca enriquecer as expe-
riências do visitante, au-
mentando ainda mais o
vínculo com a natureza",
frisa Baptiston.

"A proposta é resulta-
do de pesquisas de ben-
chmarks e mercado, estu-
dos de viabilidade e ava-

liações com o trade turís-
tico", informou Cibele
Munhoz Amato, do setor
de uso público do parque.
"O novo atrativo será
complementar aos de-
mais que já são ofertados
na unidade de conserva-
ção", disse.
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Um legado para as futuras gerações
PARQUE 80 ANOS

A procura pelo turismo de natureza é
uma tendência mundial para a
próxima década, e o Parque Nacional
do Iguaçu tem tudo para aprimorar
cada vez mais o turismo de experiência
e de contato com a natureza

Gilmar Piolla*

Antes de tudo, é pre-
ciso reconhecer que de-
vemos a existência do
Parque Nacional do
Iguaçu a gerações ante-
riores, que, 80 anos
atrás, entenderam a im-
portância de termos uma
linha demarcatória para
a expansão da fronteira
agrícola e de preservar-
mos esse importante pa-
trimônio natural da hu-
manidade que temos no
quintal de casa.

Se hoje o nosso par-
que é modelo de preser-
vação e ao mesmo tempo
de desenvolvimento sus-
tentável do turismo, é
graças à visão estratégi-
ca e ao pioneirismo de
"desbravadores" como o
engenheiro André Rebou-
ças, o aviador Santos

Dumont, o ex-governa-
dor Afonso Camargo e o
ex-presidente Getúlio
Vargas.

Muito provavelmente,
o desmatamento teria se
alastrado até as barran-
cas do Rio Iguaçu caso o
parque não tivesse sido
criado em 1939. Certeza
que não teria sobrado de
pé um palmo de mata
atlântica, como aconte-
ceu em outras regiões.
Um fato relevante é que
a criação do parque não
impediu que as regiões
oeste e sudoeste parana-
ense se desenvolvessem e
se destacassem entre as
bacias mais produtivas
do país. Muito pelo con-
trário: a floresta exerce
efeito positivo sobre o cli-
ma e o regime de chuvas
da região.

Portanto, a área pre-
servada do Parque Naci-

onal do Iguaçu se cons-
titui num ativo de valor
incomensurável. Não só
por ser exemplo de con-
servacionismo, de biodi-
versidade protegida e de
impacto notável sobre a
produtividade agrícola,
mas também por ser mo-

delo de desenvolvimento
sustentável do turismo.
A procura pelo turismo
de natureza é uma ten-
dência mundial para a
próxima década. E os par-
ques protegidos, onde es-
pécies ameaçadas de ex-
tinção estão se reprodu-
zindo naturalmente,
como as onças-pintadas
no Parque Nacional do
Iguaçu, são os que vão se
sobressair na preferência
do público.

O Parque Nacional
do Iguaçu foi o primeiro
do Brasil a se abrir para
o turismo em concessão
dos serviços para a ini-
ciativa privada. Movi-
menta a economia de
Foz do Iguaçu e região
trinacional. O parque
consta na lista dos síti-
os de Patrimônio Natu-
ral Mundial da Unesco,
desde 1986, e as Catara-
tas do Iguaçu foram elei-
tas uma das Novas Sete
Maravilhas da Natureza,
em 2011. Nossas quedas
d´água impressionam
turistas de todos os can-
tos do mundo. No entan-
to, quanto mais naturais
e protegidas estiverem,
cercadas de um ecossis-

*Gilmar Piolla, jornalista, é secretário de Turismo, Indústria,
Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu

tema harmônico, maior
valor poderão agregar ao
turismo.

Mas, para que isso
aconteça, devemos ser,
a partir de agora, refe-
rência em gestão de par-
ques nacionais e de pa-
trimônio natural. Que
ninguém se engane com
o barulho retórico atu-
al: a sustentabilidade é
hoje um requisito indis-
pensável para conquis-
tar novos mercados. No
turismo, principalmen-
te. Neste sentido, suge-
rimos duas medidas ur-
gentes: adoção de um
sistema de mobilidade
elétrica, com emissão
zero, para atender fluxo
crescente de visitantes
no interior do parque, e
a revitalização da Trilha
das Cataratas. O Parque
Nacional do Iguaçu pode
ser também modelo bem-
sucedido de autossufici-
ência energética. O par-
que poderá gerar lá den-
tro boa parte da energia
que é consumida pela
estrutura de visitação.
Sem impacto algum ao
meio ambiente, a Usina
São João poderia voltar
a gerar eletricidade. Pa-

ineis solares instalados
na cobertura do Centro
de Visitantes também
poderiam virar fonte de
energia. Assim como po-
deria ser montada uma
pequena planta de bio-
gás para aproveitamen-
to do esgoto e restos or-
gânicos do Hotel das
Cataratas e do Restau-
rante Porto Canoas.

Por fim, acredito que
o Parque Nacional do
Iguaçu tem tudo para
aprimorar cada vez mais
o turismo de experiência
e de contato com a natu-
reza. Os benefícios dos
íons negativos do ar da
névoa das Cataratas. Os
estímulos sonoros, rela-
xantes e renovadores, dos
sons da natureza... as
caminhadas em trilhas
mata adentro... os ba-
nhos de floresta... enfim,
possibilidades infinitas
para as atuais e futuras
gerações.

Nem aqueles que, no
passado, ousaram enfren-
tar a ira dos colonizado-
res imaginavam que esse
parque, um dia, seria
motivo de tanto orgulho!

Viva o Parque Nacio-
nal do Iguaçu!

Sem impacto algum ao meio ambiente, a Usina São João poderia voltar a gerar eletricidade



Um cenário para reis, rainhas, chefes
de estado, atores, atrizes e diretores

VISITANTES ILUSTRES

"É uma das paisagens mais espetaculares que eu já vi", disse Francis Ford Copolla, diretor de "O Poderoso Chefão" e "Apocalipse Now"

Da redação
Reportagem

Príncipes, princesas,
reis, rainhas, chefes de
estado, atores, atrizes e
diretores famosos já visi-
taram o Parque Nacional
do Iguaçu e se encanta-
ram com as Cataratas.
Quem esquece a imagem
da Princesa Diana, no
auge de sua fama, posan-
do para os fotógrafos na
passarela das Cataratas
do Iguaçu?

Uma das visitas mais
emblemáticas, foi a do
diretor e produtor Fran-
cis Ford Copolla, dos
aclamados filmes "O Po-
deroso Chefão" e "Apoca-

lipse Now". O cineasta
conheceu as Cataratas
ainda em 2003 quando
viajou pelo Brasil e Ar-
gentina buscando inspi-
ração para produzir um
novo filme.

Gostou tanto da pai-
sagem, que viria outras
vezes. Mais ainda: fez
questão de participar da
campanha em prol das
Cataratas como uma das
Sete Maravilhas da Na-
tureza. "Uma das mais
espetaculares paisagens
que eu já vi e um dos lu-
gares mais incríveis que
visitei são as Cataratas
do Iguaçu", comentou o
cineasta.

Copolla enalteceu a

preservação existente no
Parque Nacional do Igua-
çu e comparou as nossas
Cataratas com Niágara
Falls, na fronteira dos
Estados Unidos com o
Canadá: "O parque cria-
do ao redor das Cataratas
do Iguaçu é maravilhoso
e está em ótimas condi-
ções de preservação. E as
próprias quedas, que po-
dem ser vistas de muitos
lugares, estão além do
que se possa imaginar. É
como se fossem dez Cata-
ratas do Niágara juntas",
afirmou o diretor.

Bill Clinton e
Roger Moore

O ex-presidente dos

Divulgação
Fotografias

Estados Unidos da Amé-
rica, Bill Clinton, um dos
mais destacados dos úl-
timos tempos, também fi-
cou encantada com as
Cataratas. "Eu conhecia
apenas por fotos. Nin-
guém consegue imaginar
como é realmente. É preci-
so vir aqui e ver. É inacre-
ditável", disse Clinton que
estava ao lado do ator
Anthony Hoppkins. Além
de conhecer as Cataratas,
os dois fizeram o passeio
do Macuco Safari.

Não é de agora que o
Parque Nacional do Igua-
çu recebe personalidades.
O famoso ator Roger
Moore, imortalizado na
pele de James Bond 007

não somente visitou,
como filmou nas Catara-
tas algumas cenas de um
dos mais notáveis filmes
da trilogia: "007 Contra
o Foguete de Morte".

Wyller e Spielberg
Os mais antigos ain-

da lembram a passagem
por Foz do Iguaçu de um
dos maiores cineastas de
todos os tempos, William
Wyller, premiado com os-
car pelo filme "Bem-Hur".
Wyller estava a caminho
do Rio de Janeiro quando
visitou as Cataratas e la-
mentou estar aposentado
porque gostaria de ambi-
entar um de seus filmes
com essas belas imagens.

Entre celebridades po-
demos citar ainda Cathe-
rine Deneuve, Steven Spi-
elberg, Robert Kennedy,
David Rockfeller, Helmu-
th Khol, Mario Soares e,
claro, o eterno ex-primei-
ro ministro britânico, Jack
Chan, Katy Perry, Tony
Blair e sua esposa Cheri.

Sem esquecer nossos
compatriotas FHC, Sar-
ney, Lula, Gisele Bund-
chen, Luciano Huck,
Adriane Galisteu, Isis
Valverde, a bela Ana Hi-
ckmann, Giovana Anto-
nelli, o cantor Daniel,
Bruno Gagliasso (que
agora está na novela das
8), Mateus Solano e Ca-
mila Queiroz.

Princesa Diana, Bil Clinton e Antonhy Hopkins, Jack Chan, Francis Ford Copolla, Gisele Bundchen, Mujica, Tony Blair, Katy Perry
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Hollywood também se rende à
magia das Cataratas do Iguaçu

VISITANTES ILUSTRES

"Mr Magoo", "Pantera Negra", mas o destaque foram os filmes "A Missão", "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" e "007 Contra o Foguete da Morte"

Adelino de Souza
Reportagem

Uma nave atravessa
as cortinas de água,
numa combinação perfei-
ta entre a paisagem na-
tural das Cataratas do
Iguaçu e efeitos especiais.
É a cena de abertura do
filme "Pantera Negra" que
arrecadou em sua primei-
ra semana cerca de US$
500 milhões.

"Pantera Negra" é ape-
nas um dos dezenas de

filmes e novelas tendo
como cenário as encanta-
doras Cataratas do Igua-
çu.  "Recebemos a visita
da equipe de produção
que decidiu filmar nas
Cataratas porque elas
possuem uma das maio-
res expressões cênicas da
natureza. Os parques fo-
ram criados para proteger
a memória de feições das
nações e da natureza sel-
vagem. Nesse sentido, o
cinema pode ajudar a va-
lorizar e divulgar estas

expressões magníficas do
planeta Terra", explica
Ivan Baptiston, diretor
do Parque Nacional do
Iguaçu.

Outros filmes de su-
cesso tiveram cenas gra-
vadas neste cenário de
tirar o fôlego. Entre eles,
podemos citar "Indiana
Jones e o Reino da Cavei-
ra de Cristal", com Har-
rison Ford, "OO7 Contra
o Foguete da Morte", com
Roger Moore, "As Tarta-
rugas Ninjas", "Fora das

Divulgação
Fotografias

Robert de Niro escala os paredões das Cataratas no celebrado filme "A Missão" "Pantera Negra" mostra imagens incríveis das Cataratas

Sombras". "Paddington
2", "Pela Janela", "Mr
Magoo", "Capitão Améri-
ca: Guerra Civil", "Uma
Mulher Fantástica", ven-
cedor de três prêmios do
Festival de Berlim de
2017. Merece destaque
"Miame Vice", do cineas-
ta Michael Mann, que fez
a mais bela tomada aérea
das Cataratas.

Mas foi "A Missão",
emblemático filme de Ro-
land Joffé, que correu o
mundo mostrando as

Cataratas em detalhes,
indicado a sete vezes ao
Oscar e vencedor do Leão
e Ouro no Festival de
Cannes. As cenas de Ro-
bert de Niro e Jeremy
Irons escalado os pare-
dões das Cataratas são
cenas de tirar o fôlego.

"A Missão" chega a ser
uma superprodução, um
épico com grandes tomadas
para caber numerosos figu-
rantes, a floresta e as mo-
numentais quedas d'água.

E o roteiro tem muito

a ver com a nossa região,
onde os guaranis foram
catequizados pelos jesuí-
tas e escravizados e dizi-
mados pelos colonizado-
res. O roteirista Rober
Bolt ("Doutor Jivago" e
"Lawrence da Arábia"
mostrou um evento his-
tórico da formação e des-
truição das grandes mis-
sões jesuíticas no século
XVIII e os interesses da
Igreja Católica e das mo-
narquias da Espanha e
Portugal.

A Lenda das Cataratas
Conta-se que os índios Caigangues,
habitantes das margens do Rio Iguaçu,
acreditavam que o mundo era
governado por M'Boy, um deus que
tinha a forma de serpente e era filho de
Tupã. Igobi, o cacique dessa tribo, tinha
uma filha chamada Naipi, tão bonita que
as águas do rio paravam quando a
jovem nelas se mirava.
Devido à sua beleza, Naipi era
consagrada ao deus M'Boy, passando a
viver somente para o seu culto. Havia,
porém, entre os Caigangues, um jovem
guerreiro chamado Tarobá que, ao ver
Naipi, por ela se apaixonou.
No dia da festa de consagração da bela
índia, enquanto o cacique e o pajé
bebiam cauim (bebida feita de milho
fermentado) e os guerreiros dançavam,
Tarobá aproveitou e fugiu com a linda

Naipi numa canoa rio abaixo, arrastada
pela correnteza. Quando M'Boy
percebeu a fuga de Naipi e Tarobá, ficou
furioso. Penetrou então as entranhas da
terra e, retorcendo o seu corpo, produziu
uma enorme fenda, onde se formou a
gigantesca catarata.
Envolvidos pelas águas, a canoa e os
fugitivos caíram de grande altura,
desaparecendo para sempre. Diz a
lenda que Naipi foi transformada em
uma das rochas centrais das cataratas,
perpetuamente fustigada pelas águas
revoltas. Tarobá foi convertido em uma
palmeira situada à beira de um abismo,
inclinada sobre a garganta do rio.
Debaixo dessa palmeira, acha-se a
entrada de uma gruta sob a Garganta do
Diabo onde o monstro vingativo vigia
eternamente as duas vítimas.
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Muita emoção e adrenalina nos
incríveis passeios por terra, água e ar

PARQUE 80 ANOS

Jackson Lima
Reportagem

A visão colossal por trilhas, passarelas e mirantes; a adrenalina nos passeios de barco e a visão panorâmica nos voos de helicóptero

As Cataratas do Iguaçu
são inesgotáveis no sentido da
sua capacidade de provocar
emoções, sentimentos e pen-
samentos positivos indefini-
damente. Não importa quan-
tas vezes as tenhamos visita-
do, toda vez que a visitamos
voltamos a sentir novas emo-
ções.

Sentir a brisa fina que bro-
ta dos saltos e chega até nós
com a força do vento na pas-
sarela que nos leva ao miran-
te principal, mexe com os sen-
timentos, "lava nossa alma".

Ao subir de elevador até o mi-
rante temos uma visão pano-
râmica, a única do mundo.

Vê-las da trilha dá o privi-
légio de estarmos de frente
com uma das maravilhas na-
turais do Planeta. Vê-las de
barco pelo passeio do Macu-
co, arranca lá do fundo emo-
ções ligadas à adrenalina e ao
êxtase. Todos voltam a ser cri-
anças quando o barco se
aproxima das quedas.

Elas podem ser vistas
também do ar. Um voo pa-
norâmico sobre as Cataratas
a bordo de um helicóptero da
Helisul - concessionária do

serviço - trabalha a mistura
entre a adrenalina de estar
voando com a paz transmiti-
da pela visão indescritível
das águas, rochas, floresta e
ilhas, em um mistura divina
de cores dos diferentes tons
de verde, o branco das águas,
o cinza esbranquiçado das
nuvens e da neblina que sobe
das Cataratas. Do colossal
passeio de helicóptero é pos-
sível ver de perto a Garganta
do Diabo, com toda sua for-
ça e esplendor.

Há ainda o rafting - uma
atividade esportiva transfor-
mada em passeio - acompa-

Muita adrenalina e emoção nos passeios do MacucoEm cada trecho das trilhas uma visão privilegiada do paraíso

nhado por profissionais ex-
perientes do remo, permite
sentir a emoção básica de es-
tar na água, na velocidade
dela, sentindo os caprichos
dela e comemorando todas
façanhas quando o passeio
termina com um banho no rio
que acaba de saltar as Cata-
ratas.

Muitas das pessoas que vi-
sitam as Cataratas já estive-
ram nelas antes. E os visitan-
tes de primeira viagem prome-
tem voltar. E, em cada reen-
contro, as Cataratas recebem
a todos com novidades por
que como disse Heráclito:

"Ninguém pode entrar duas
vezes no mesmo rio, pois
quando nele se entra nova-
mente, não se encontra as
mesmas águas, e o próprio ser
já se modificou".

Há ainda as trilhas como
a da Bananeira e do Poço
Preto que permitem contato
com a mata, com o verde, ani-
mais e o rio Iguaçu, a mon-
tante das Cataratas, com
possibilidade de incluir ou-
tras experiências como re-
mar entre as ilhas e observar
aqui e ali tartarugas toman-
do sol, sob o olhar de um ja-
caré-do-papo-amarelo.

A primeira visão, no mirante do hotel, o início de um cenário deslumbranteNos voos de helicóptero da Helisul, uma visão global das Cataratas
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Conhecendo os principais saltos
PARQUE 80 ANOS

Durante sua vazão normal, de
1.500 metros cúbicos por
segundo, as Cataratas possuem
entre 175 a 285 saltos

Jackson Lima
Reportagem

O número de saltos
nas Cataratas do Iguaçu
depende do volume de
água do rio Iguaçu. Em
grandes vazões, como as
registradas em 2014,
quando passou dos 40
mil metros cúbicos por
segundo, não dá para
pensar em saltos separa-
dos. A vazão normal é de
cerca de 1.500 metros
cúbicos por segundo. É
nessa faixa que se arris-
ca dizer que as Cataratas
possuam entre 175 saltos
e 285 saltos.

Na descrição da
Unesco chega-se a falar
em quase 300 saltos.
Seja lá qual for o núme-
ro de saltos, aqueles
identificados por nome
não passam de 20. Veja-
mos alguns dos princi-
pais saltos.

Garganta do Diabo
O salto Garganta do

Diabo é o maior das Ca-
taratas do Iguaçu e é
nele onde se encontra o
mirante do mesmo nome
no lado argentino, onde
a visão é privilegiada.

 Saltos Floriano,
Benjamim Constant

e Deodoro
O Salto Floriano

nome dado em homena-
gem ao primeiro presiden-
te republicano do Brasil
encontra-se ao lado da
estrutura do elevador. A
passarela panorâmica do
lado brasileiro, que leva
até a borda do cânion,
permite a observação des-
ses três saltos de frente.
E a Garganta do Diabo
ao fundo do cânion.

Saltos Santa Maria
Não se fala muito des-

ses saltos atualmente.
Um dos motivos é que
eles, como sendo a conti-
nuação do trajeto das
águas que caem do Salto
Floriano, não são vistos
do lado brasileiro. Quem
está no mirante panorâ-
mico à beira do cânion,
estará na parte superior
dos Saltos Santa Maria.

Duas irmãs
São dois saltos no lado

argentino das Cataratas.
Para quem está no pri-
meiro mirante das Cata-
ratas pelo lado brasileiro,
em frente ao Hotel das

Cataratas, os saltos Dos
Hermanas se vê ao lado
de uma estrutura que pa-
rece um farol cor de rosa.
Era um antigo mirante.

San Martín
 Também para quem

está no lado brasileiro, é a
primeira grande visão das
Cataratas, lado argentino.
Para quem olha desde o
Brasil, logo à frente está a
Ilha San Martín, atrás dela
está o salto San Martín.

Dois e Três
Mosqueteiros

 Saltos do lado argen-
tino mas vistos de frente
somente pela margem
brasileira. Partindo, do
primeiro mirante descen-
do a trilha, são os saltos
que se vê na frente do es-
paço Naipi.

Divulgação
Fotografias

Garganta do Diabo

Salto Floriano

Salto San Martin Salto duas Irmãs
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Vulcanismo global põe as Cataratas
na rota da História da Terra

PARQUE 80 ANOS

Jackson Lima
Reportagem

Há cerca de um milhão de anos, o rio Iguaçu caia direto no rio Paraná, onde hoje é o Marco das Três Fronteiras

"As Cataratas do Iguaçu são
uma feição natural única no mun-
do", lembrou o diretor do Parque
Nacional do Iguaçu Ivan Baptis-
ton em recente palestra sobre a
importância das Cataratas e do
Parque que a protege. Feição na-
tural para os geólogos, por exem-
plo, é o nome dado às caracterís-
ticas naturais da superfície terres-
tre como rios, lagos, morros, mon-
tanhas, matas e florestas nativas.

As Cataratas como feição é um
conjunto que reúne em um mes-
mo lugar todas essas característi-
cas. Tudo combinado na medida
certa ao ponto de qualifica-la para
ser alvo de palavras como beleza,
maravilha e paisagem cênica de
valor universal.

O rio Iguaçu que forma as
Cataratas é considerado pelos
cientistas como um rio muito
antigo. Isso pode ser visto na
forma de antigos leitos abando-
nados às margens dos rios nos
dois lados dos Parques Nacio-
nais Iguaçu/ Iguazú.  As rochas
de cor escura por onde o rio es-
corre e cai no cânion são tão
velhas quanto o Oceano Atlân-
tico. Datam de eventos vulcano-
lógicos de mais de 500 milhões
de anos.

Segundo o geólogo Fábio
Braz Machado, da Universidade
Estadual de São Paulo (Unesp),
e do Centro Universitário Salesi-
ano de São Paulo, entre 250 e 120
milhões de anos,  explosões vul-
cânicas da crosta terrestre na
modalidade vulcanismo de fissu-
ras expulsou o material  do cen-
tro da terra se elevou, esfriou e
expandiu.

Ao expandir-se, forçou a se-
paração dos continentes. A Áfri-
ca se separou da América do Sul.
Mudanças na costa do continen-
te fez a serra do Mar se levantar
e as nascentes de rios reverteram
a direção para o interior do Pa-
raná. É o caso do Iguaçu, rio que
nasce na forma de milhares nas-
centes no primeiro Planalto do
Paraná ou Planalto de Curitiba e
viaja quase mil quilômetros na
direção do rio Paraná.

Um projeto ousado, ini-
ciado em 2003, o Corredor
de Biodiversidade permite
a dispersão dos genes de
flora e fauna. É um autên-
tico "corredor da vida", ca-
paz de neutralizar o efeito
ilha, que compromete a
diversidade das espécies e
as expõe ao risco de extin-
ção.

O primeiro passo para
a implantação do Corredor
da Biodiversidade foi re-
constituir a ligação verde
entre a faixa de proteção
do reservatório da Itaipu e
o Parque Nacional do Igua-
çu, nos municípios de San-
ta Terezinha de Itaipu e
São Miguel do Iguaçu.

No Brasil, o Corredor
de Biodiversidade abran-
ge as áreas das bacias dos
rios Paraná e Iguaçu,
compreendendo a Bacia
do Rio Paraná III, os par-
ques nacionais da Ilha
Grande e do Iguaçu, o
Parque Estadual do Tur-

Há cerca de um milhão de
anos, o rio Iguaçu caia direto no
rio Paraná. Era uma queda de um
salto só, na região onde hoje está
o Marco das Três Fronteiras.
Graças à erosão regressiva, as
Cataratas "caminharam" na taxa
de centímetros por ano em dire-
ção para onde estão hoje. A via-
gem regressiva continua.

Hoje, as Cataratas formam
um sistema de cachoeiras cujo
número varia entre 175, segun-
do a literatura turística brasilei-
ra, até 285 segundo dados argen-
tinos. O rio Iguaçu inteiro cai em
um cânion com saltos entre 60 e
80 metros de altura ao longo de
2.700 metros, em um desenho
semelhante a uma ferradura.

Desde 1939 as Cataratas são
protegidas pelo Parque Nacional
do Iguaçu. Desde 1986 é parte
da Lista do Patrimônio Mundial
da Unesco e desde 2011 é uma
das Sete Novas Maravilhas da
Natureza.Maravilhas da Natureza,  segundo a New Seven Wonders, com uma votação histórica

Corredor da Biodiversidade liga o parque às áreas de proteção da Itaipu

vo (RS), a Área de Proteção
Ambiental Federal das Ilhas
e Várzeas do Rio Paraná e o
Parque Estadual do Morro do
Diabo (SP).

O Corredor de Biodiversi-
dade abrange ainda unidades
de conservação no Paraguai
(Museu Bertoni) e na provín-
cia argentina de Missiones,

além do Parque Nacional del
Iguazú.

Objetivos
Os objetivos do corredor

ecológico é permitir o livre des-
locamento de animais, a disper-
são de sementes e o aumento
da cobertura vegetal. Ele reduz
os efeitos da fragmentação dos

ecossistemas ao promover a liga-
ção entre diferentes áreas e permi-
tir o fluxo gênico entre as espécies
da fauna e flora. Esse trânsito per-
mite a recolonização de áreas de-
gradadas, em um movimento que
de uma só vez concilia a conserva-
ção da biodiversidade e o desen-
volvimento ambiental na região.
(redação com informações do JIE)

Corredores de biodiversidade permitem o fluxo gênico entre as espécies da fauna e flora
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Cataratas Day gera mídia gratuita e
conscientiza moradores e visitantes

PARQUE 80 ANOS

A mobilização ocorre nos lados
brasileiro e argentino das
Cataratas do Iguaçu; em 2018
novo recorde de visitantes

Da redação com assessoria
Reportagem

O dia 11 de novembro
de 2018 marcou o aniver-
sário de sete anos da elei-
ção das Cataratas do
Iguaçu como uma das
Novas Sete Maravilhas
da Natureza. Nesse dia,
Moradores de Foz e re-
gião, ciclistas, turistas e
internautas publicaram
selfies, fotos e vídeos das
Cataratas, gerando am-
pla repercussão nas redes
sociais.

A campanha, conhe-
cida como #Cataratas
Day, bateu recorde de
público nesse dia reunin-
do 9.026 pessoas nas Ca-
taratas do Iguaçu. A
campanha teve apoio das
entidades que compõem a

Gestão Integrada do Turis-
mo de Foz do Iguaçu (Pre-
feitura Municipal, Itaipu
Binacional, Visit Iguassu,
Instituto Polo Iguaçu e
Fundo Iguaçu, com o
apoio do Instituto Chico
Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICM-
Bio) e da Cataratas S/A).

A iniciativa gera per-
tencimento da comunida-
de, chama atenção para
a preservação da biodiver-
sidade do Parque Nacio-
nal do Iguaçu, Patrimô-
nio Natural da Humani-
dade, e também é uma
ação inteligente de buzz
marketing e de geração
de mídia espontânea.

De acordo com o ba-
lanço de visitação do Ins-
tituto Chico Mendes,
4.510 pessoas entraram

Ratinho Júnior: o parque é modelo da
boa prática da preservação ambiental

Cataratas Day é mais uma campanha de sucesso

no atrativo com ônibus
gratuitos, cedidos pela
Prefeitura Municipal,
4.116 visitaram o atrati-
vo nos seus próprios veí-
culos com acesso pelo

Centro de Recepção de
Visitantes do parque e
400 ciclistas participaram
do pedal ao amanhecer.
Ainda segundo o ICM-
Bio, foi registrada a visi-

tação de 6.283 turistas
neste dia 11 de novem-
bro, totalizando 15.309
pessoas.

A mobilização ocorre
nos lados brasileiro e ar-

gentino das Cataratas do
Iguaçu, que trabalharam
em conjunto para eleger
as Cataratas como uma
das Sete Maravilhas Na-
turais.

O Parque Nacional do
Iguaçu completa 80 anos
como uma referência e
um modelo de que a boa
prática da preservação
ambiental pode conviver
com o desenvolvimento
sustentável.

É nessa unidade de
conservação de proteção
integral, que guarda a úl-
tima mancha de Mata
Atlântica ao sul do Brasil,
onde convivem, pelo me-
nos, 45 espécies de mamí-
feros, entre eles a onça-
pintada, o maior mamífe-
ro carnívoro das Améri-
cas, 257 de borboletas, 12
de anfíbios, 41 de serpen-
tes, 8 de lagartos, 18 de
peixes e 200 espécies de

aves em total harmonia
com a convivência huma-
na e com a geração de
emprego e renda.

Esses números são
impressionantes e repro-
duzem um inventário
magnífico. Pode contar
com essa diversidade e, ao
mesmo tempo, ser um
dos maiores polos de
atração turística do mun-
do, desenvolvendo a eco-
nomia local, é uma con-
quista que deve ser refe-
renciada.

Se pelo parque já pas-
saram 1 milhão e 900 mil
visitantes apenas no ano
de 2018, isso não interfe-
riu nem impediu o cres-
cimento das espécies na-

tivas, entre elas onça-
pintada, símbolo do par-
que, que cresceu cerca de
70% nos últimos anos.

A gestão do parque e
a sua interação pacífica
e produtiva com a cidade
é a prova de que é possí-
vel potencializar os gan-
hos ambientais e melho-
rar a qualidade do turis-
mo. Não precisamos des-
truir a natureza para ge-
rar emprego e renda.

Reconhecido pela
Unesco como Patrimônio
Natural da Humanidade
, os 169.695 hectares do
parque guardam uma be-
leza inestimável que ser-
ve de moldura para as
Cataratas do Iguaçu,

uma das sete maravilhas
naturais do mundo.

É um privilégio poder-
mos preservar esse cená-
rio que guarda ainda uma
história curiosa provan-
do  que os homens de vi-
são é que transformam o
mundo. Foi Santos Du-
mont, o pai da aviação
quem se encantou com a
exuberância do local e
trabalhou pela desapro-
priação da área que for-
mou a base do Parque
Nacional do Iguaçu em
1916.

Desejar vida longa ao
Parque do Iguaçu é dese-
jar vida saudável à huma-
nidade e a preservação de
valores que nos permitem

resgatar a vida em coo-
peração.

Que possamos convi-
ver com esse privilégio
sempre e que as próxi-

*Carlos Massa Ratinho Junior, governador do Paraná

mas gerações continuem
a replicar esse modelo de
convivência e a desfrutar
dessa maravilha que
Deus nos deu.
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Batendo recordes de visitação
PARQUE 80 ANOS

Da redação com assessoria
Reportagem

A cada ano cresce o número de visitantes no Parque Nacional do Iguaçu; em 2018 foram quase 1,9 milhão de visitantes

O Parque Nacional do Igua-
çu recebeu 1.895.508 visitan-
tes durante todo o ano de 2018.
É a maior visitação já registra-
da em um único ano na unida-
de de conservação. O cresci-
mento da visitação turística foi
de 6% no comparativo com o
mesmo período do ano de 2017.

Os brasileiros lideram o
ranking com 1.025.629 visitas.
Na sequência dos países com
mais representatividade vem
Argentina, Paraguai, Estados
Unidos, França, Alemanha,
Espanha, Inglaterra, Chile e
Peru.

Os estados brasileiros que
registraram o maior número de
visitas, respectivamente, são:
São Paulo, Paraná, Santa Ca-
tarina, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Minas Gerais,
Bahia, Pernambuco, Mato
Grosso do Sul e Ceará.

Para Ivan Baptiston, chefe
do Parque Nacional do Igua-
çu, o objetivo da administra-
ção é melhorar a qualidade do
ambiente e as experiências dos
visitantes. "O ano de 2018 foi
fantástico para o Parque. Foi
um ano de trabalho intenso e
grandes conquistas. Consegui-
mos concluir a revisão do pla-
no de manejo, que abre novas
possibilidades para o parque, e

ajuda organizar as atividades
para os próximos anos".

O diretor da concessionária
Cataratas S/A, Adelio Deme-
terko, diz que o crescimento da
visitação e a melhoria na qua-
lidade ambiental é resultado de
uma agenda positiva, novos in-
vestimentos em infraestrutura
e divulgação, resultado  de uma
grande parceria das institui-

Visitação nas Cataratas aumenta a cada ano, quebrando recordes sucessivos

ções públicas e privadas.

Trabalho de sucesso
O Parque Nacional do Igua-

çu é administrado pelo Insti-
tuto Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade (ICM-
Bio), órgão federal responsável
pela administração das unida-
des de conservação do Brasil.

Desde o ano de 1999, o Par-

2018: 1.895.508
2017: 1.788.922
2016: 1.560.792
2015: 1.642.093
2014: 1.550.607
2013: 1.518.876
2012: 1.535.382
2011: 1.394.187
2010: 1.265.765
2009: 1.070.072
2008: 1.154.046
2007: 1.055.433
2006: 954.039
2005: 1.084.239
2004: 980.937
2003: 764.709
2002: 645.832
2001: 735.775
2000: 767.157
1999: 772.287

Histórico de
visitação anual

que Nacional do Iguaçu conta
com gestão dos serviços de vi-
sitação turística do Grupo Ca-
taratas, empresa que nasceu
em Foz do Iguaçu (PR), e atu-
almente opera em outros par-
ques e atrações por meio de
concessões públicas, promo-
vendo o turismo sustentável e
gerando impacto positivo na
sociedade e no meio ambiente.

Ambiente privilegiado no Restaurante Porto Canoas

Restaurante Porto Canoas
Já imaginou apreciar a

vista espetacular das Cata-
ratas do Iguaçu, uma das pai-
sagens mais belas do mun-
do, em um ambiente onde o
ar puro da floresta se con-
funde com aromas suaves de
uma cozinha muito especial?

Esse lugar existe e está
localizado no Parque Nacio-
nal do Iguaçu, às margens do
Rio Iguaçu, proporcionando
vista única da parte superi-
or das famosas Cataratas.
Estamos falando do restaurante Por-
to Canoas, onde você tem a sua dis-
posição uma ampla variedade de co-
midas, bebidas e sobremesas e a tri-
lha sonora deste ambiente são os sus-
surros das Cataratas do Iguaçu.

Especializado na típica cozinha
regional brasileira e outras delicio-
sas iguarias como antepastos e so-
bremesas, o Restaurante Porto Ca-
noas também se caracteriza pelo ex-
celente atendimento.

Gastronomia regional brasileira e um
atendimento especializado
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