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Sindhotéis, Conselho de Desenvolvimento dos Municípios
Lindeiros ao Lago de Itaipu e Adetur Cataratas Caminhos ampliam
abrangência de convênio para atrativos em Foz do Iguaçu e região.

Sindhotéis, Conselho de Desenvolvimento dos Municípios
Lindeiros ao Lago de Itaipu e Adetur Cataratas Caminhos ampliam
abrangência de convênio para atrativos em Foz do Iguaçu e região.
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A força do turismo

Seja Forte, Associe-se ao nosso sindicato!

Mais uma vez o turismo mostra a sua im-
portância para o desenvolvimento de 
Foz do Iguaçu. O principal setor da eco-

nomia iguaçuense tem registrado a quebra de 
recordes de visitação em seus atrativos e um 
movimento histórico no aeroporto, caminhando 
para fechar a ocupação hoteleira com uma mé-

O melhor da hotelaria, gastronomia, entretenimento e lazer faz parte do 
quadro de associados do Sindhotéis. Para fortalecer ainda mais a entidade, 

a sua filiação é fundamental. Os interessados devem informar-se pelo 
telefone (45) 3027-1836. 

dia superior à registrada no ano passado.

O Parque Nacional do Iguaçu deve superar em 
5% o atual recorde de 1,5 milhão de turistas que 
visitaram as Cataratas em 2014. O Complexo 
Turístico Itaipu também deve superar em 5% o 
movimento de 495 mil pessoas no ano passado. 
Já o Aeroporto Internacional Cataratas deve au-
mentar em 10% o total de 1,8 milhão de embar-
ques e desembarques de 2014. 

Esses números refletem-se na ocupação hote-
leira, cujo setor tem investido pesado em melho-
rias em infraestrutura, tanto na abertura de no-
vos empreendimentos quanto em ampliações e 
reformas, além de qualificação de colaboradores 
e serviços. Tudo para garantir bom atendimento 
aos visitantes.

O comparativo entre 2015 e 2014 revela a recu-
peração do setor. Depois de um bom primeiro 
bimestre, o segmento viu o movimento cair de 

março a junho. A retomada começou em julho e 
continuou em agosto, setembro e outubro. Ain-
da falta fechar novembro e dezembro, mas é 
possível projetar que neste bimestre a ocupação 
seja igual ou superior à registrada em 2014.

Os números revelam a superação do Destino 
Iguaçu diante do conjunto de fatores da econo-
mia nacional. Se por um lado a alta do dólar inibiu 
o turismo de compras, por outro lado fortaleceu 
o turismo doméstico, com mais brasileiros via-
jando para destinos nacionais. E como se vê, Foz 
do Iguaçu está entre os favoritos dos viajantes.
Todas essas conquistas são resultado de pla-
nejamento e ações da iniciativa privada e poder 
público, hoje potencializadas pela Gestão Inte-
grada do Turismo. Os números comprovam a vo-
cação de Foz do Iguaçu para o turismo. O setor 
movimenta toda a economia, gerando emprego 
e renda e garantindo o desenvolvimento socioe-
conômico iguaçuense. E que venha 2016!

Carlos Silva é empresário, presidente do Sindhotéis e diretor 
da Federação Brasileira de Hospedagem e Gastronomia,

com sede em Brasília.

Ponto de vista
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O Centro de Capacitação do Sindhotéis en-
trou em sua fase decisiva: a reta final da 
obra. Desde o início da construção, em ju-

nho de 2013, cerca de 40 empresas abraçaram a 
realização desse antigo sonho de Foz do Iguaçu. 
Agora o término do complexo precisa do apoio de 
novos empresários que acreditem na cidade.

O prédio terá três andares e mais de 1,4 mil me-
tros quadrados de área construída. Nele serão 
promovidos cursos de capacitação profissional 
e de gestão empresarial, nas áreas de hotelaria 
e gastronomia, visando à melhoria na qualidade 
dos serviços prestados, à geração de melhores 
resultados e ao atendimento de demandas so-
ciais.

Para concluir a construção, a diretoria do sindi-
cato convida os empresários iguaçuenses de 
forma geral a fazer parte do grupo de apoiado-
res. Segundo o presidente Carlos Silva, o apoio 
de todos é fundamental para a entrega desse 
presente para a cidade, com o empresariado fa-
zendo a sua parte para o alcance dessa grande 
conquista.

“Precisamos de colaboração para este impor-
tante projeto, pois acreditamos que, como em-
presário visionário e que tem empresas que são 

AVM Hotel de Trânsito
Bella Italia
Best Western Tarobá Hotel
Bourbon Cataratas
Búfalo Branco Churrascaria
Café Laurent
Capitão Bar
Charm Iguassu Suítes
Cine Cataratas
Coroados Hotel
Del Rey Hotel
Eros Motel (Motel Tróia)
Fall’s Galli Hotel
Foz Plaza Hotel
Iguassu Boulevard
Lawrence Hotel
Luz Hotel
Nadai Confort Hotel

Itaipu Binacional
Federação Brasileira de Hospedagem
e Alimentação
Fundo Iguaçu

Uniamérica

Alffainox
Alpha APC Security
Arte Tintas
Epicentra Tecnologia
Imago
Leucotron Telecom
Tramontina
Vídeo Foz Eletrônica

Panorama Hotel & Acquamania Resort
Pietro Ângelo Hotel
Rafain Centro
Rafain Chopp
Rafain Churrascaria Show
Rafain Palace Hotel & Convention Center
Recanto Park Hotel 
Restaurante Dom Dabral
Royal Park Hotel
San Juan Eco Hotel Foz do Iguaçu
San Juan Tour Hotel
San Martin Hotel & Resort
San Rafael Hotel
Suiça Hotel & Resort
Três Fronteiras Hotel
Motel Bellagio
Viale Cataratas

referência nos setores de hotelaria e gastrono-
mia, pode aquilatar a importância de um Centro 
de Capacitação que está sendo inteiramente 
pensado para atender o que nossos associados 
precisam”, afirma Silva.

Nobre – Além do reconhecimento histórico, vale 
ressaltar que cada empresa apoiadora terá o di-
reito de expor a sua logomarca no Painel de Hon-
ra e vai usufruir desconto nos cursos oferecidos. 

“Trata-se de um mural onde constarão as logos 
de todas as empresas apoiadoras, que com cer-
teza serão reconhecidas pela comunidade por 
acreditar no empreendimento.” 

O interessado em apoiar pode solicitar uma visita 
da equipe do Sindhotéis para acordar o valor, que 
pode ser repassado por meio de boletos ban-
cários, mensalmente, na quantidade de vezes 
desejada.

Falta Pouco

Mais apoio para concluir o Centro de Capacitação

Empresas patrocinadoras Apoiadores “Masters”

Gestão técnico-pedagógica

Fornecedoras dos setores
de hospedagem e alimentação
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Foz do Iguaçu, além de ser o ponto de encon-
tro de dois grandes rios, Iguaçu e Paraná, 
está assentada no Aquífero Guarani, maior 

reserva subterrânea de água doce do planeta. 
As águas do aquífero, ricas em sais minerais e 
outros elementos, têm propriedades medicinais 
e terapêuticas, e começam a ser mais bem apro-
veitadas para o desenvolvimento do turismo e 
bem-estar, especialmente o termalismo.

Muitos hotéis de Foz já apostam nas águas 
termais para atrair turistas. É o caso do Mabu 
Thermas Grand Resort, um dos maiores comple-
xos, que conta com uma praia termal de 4.500 
metros quadrados. O hotel também anunciou a 
construção do maior parque aquático do Sul do 
Brasil. A atração, denominada Blue Park, recebe-
rá investimentos da ordem de R$ 50 milhões e 
estará concluída em dezembro de 2017.

Já o  Recanto Cataratas Resort & Convention 
tem uma gigantesca piscina termal junto a um 
bosque protegido, em meio à zona urbana.  Tam-
bém conta com águas termais o único hotel ins-
talado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, o 
luxuoso Belmond Hotel das Cataratas.

Parque aquático
A 70 quilômetros de Foz do Iguaçu, o Parque 
Aquático Termal Lago de Itaipu, no município de 
Itaipulândia, viu nas águas termais a possibili-
dade de atrair público ao longo de todo o ano, e 
não apenas no verão. O parque está concluindo a 
construção de um hotel de 48 quartos (200 lei-
tos) e já iniciou as obras de um condomínio para 
600 apartamentos.

No parque aquático, a água é extraída do aquífe-
ro a uma vazão de cem mil litros por hora. Ela sai 
naturalmente aquecida a uma temperatura de 
42 graus, com pH alcalino e abundante em sais 
minerais.

Produtos termais
O geólogo brasileiro Fábio Tadeu Lazzerini, 
vice-presidente da Organização Mundial de Ter-

malismo, diz que as águas termais são impor-
tantes para o alívio de doenças como sinusite, 
reumatismo e problemas respiratórios. Por isso, 
entre os profissionais que atuam no parque, há 
também reumatologistas e geriatras.

Lazzerini já montou um laboratório e criou uma 
linha de produtos com a marca “Eau Thermale 
Cataratas”, utilizando as águas termais, para 
comercializar no hotel, no complexo do parque e 
também no Aeroporto Internacional Cataratas, 
em Foz do Iguaçu. A comercialização dos produ-
tos é apenas o primeiro passo. Segundo o geó-
logo, há espaço para muitos empreendimentos, 
de forma que se possa desenvolver o marketing  
do termalismo, tendo como tema “destino das 
águas”.

Caminho Lago de Itaipu
Um dos projetos prevê a criação do Caminho 
Lago de Itaipu, às margens do reservatório, 
que vai unir o Cristo Esplendor, no município de 
Santa Helena, à Nossa Senhora Aparecida, em 
Itaipulândia. Nas duas cidades há muitos fiéis 
que fazem peregrinações. A rota integrará os 
balneários desses municípios e também Missal, 
constituindo-se num caminho não apenas reli-
gioso, mas de caminhadas, corridas de aventura, 
cicloturismo, turismo rural e cavalgadas.

Outro caminho poderá ser criado às margens do 
Parque Nacional do Iguaçu, aproveitando o leito 
da antiga Estrada Velha de Guarapuava. Ele li-
garia Foz do Iguaçu a Céu Azul, Serranópolis do 
Iguaçu e Cascavel, entre outras cidades.

(Foz do Iguaçu Destino do Mundo)

Foz do iguaçu e região

Águas termais abrem
novo ciclo no turismo

Foz do Iguaçu quer posicionar-se também como turismo termal
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O Sindhotéis e o Conselho de Desen-
volvimento dos Municípios Lindeiros 
ao Lago de Itaipu ampliaram de vez 

a abrangência do Programa de Descontos 
em Foz do Iguaçu e Região.  Agora todos 
os moradores de 19 cidades do Oeste 
do Paraná e de Mundo Novo (MS) podem 
aproveitar o benefício, até então restrito 
a uma faixa de público.

No total cerca de um milhão de pessoas 
já têm acesso ao programa, que garante 
descontos de 10% a 60% em dezenas de 
estabelecimentos, como hotéis, restau-
rantes, parque aquático em Foz do Iguaçu 
e na “Região Cataratas e Caminhos”. Con-
sulte a lista dos estabelecimentos que 
estão concedendo o desconto.

A ampliação do convênio é uma ação con-
junta do Sindhotéis (Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes e Bares de Foz do Iguaçu), 
Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago 
de Itaipu e Adetur (Agência de Desenvol-
vimento Turístico da Região Cataratas do 
Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu). O 
objeti vo é potencializar ainda mais o tu-
rismo regional, fortalecendo a integração 
dos habitantes da região.

Como era? – Antes o programa estava 
restrito aos servidores públicos e seus 
dependentes, da administração direta e 

Programa de Descontos Municípios Lindeiros
Pague menos e desfrute serviços em hotéis,
restaurantes, parque aquático da região.
Convênio abrange 20 municípios.

indireta das prefeituras e câmaras de ve-
readores da região. Também contemplava 
funcionários, diretoria e associados das 
associações comerciais de 16 municípios. 

Como ficou? – Com a ampliação, o interes-
sado em aderir ao programa deverá aces-
sar o site www.lindeiros.org.br, clicar no link 
de cadastro on-line, preencher a ficha de 
adesão e escolher uma das cinco formas 
de pagamento. O cartão com validade de 
um ano, por exemplo, custa R$ 20. Já o 
cartão com validade de cinco anos sai por 
R$ 75.

Vale destacar que o cartão de desconto 
é pessoal e intransferível, devendo ser 
apresentado no estabelecimento junta-
mente com a carteira de identidade. A va-
lidação dele poderá ser feita on-line, infor-
mando-se o código do associado.

Municípios – O Programa de Descontos 
pode ser usufruído por moradores de Céu 
Azul, Diamante D’Oeste, Entre Rios do 
Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, 
Marechal Cândido Rondon, Matelândia, 
Medianeira, Mercedes, Missal, Mundo Novo 
(MS), Pato Bragado, Ramilândia, Santa He-
lena, Santa Terezinha de Itaipu, São José 
das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, Ser-
ranópolis do Iguaçu e Terra Roxa.

(45) 3268-2489
www.lindeiros.org.br

programadedescontos@lindeiros.org.br 
www.sindhoteisfoz.com.br

sindhoteis@sindhoteisfoz.com.br

Programa de Descontos é ampliado
Convênio, antes restrito a uma faixa de público, está acessível a moradores de 20 cidades
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eventos

As novidades pela mídia indoor 

Leucotron apresenta
novas tecnologias

Levar informação de forma dinâmica 
e de fácil leitura para a hotelaria e a 
gastronomia de Foz do Iguaçu. Esse é 

o objetivo do Sindhotéis e Foz Indoor, que 
fecharam convênio para divulgar novidades 
em televisores e totens eletrônicos para 
fins publicitários, comerciais e institucionais 
entre os associados da entidade.

A instalação dos equipamentos nos esta-
belecimentos é inteiramente gratuita. O 
totem ou televisor divulgará uma programa-
ção aprovada previamente pelo empresário 
parceiro, para não conflitar mídia em negó-
cios do mesmo segmento. 

Quem autorizar a instalação de um totem 
ou televisor terá o direito de inserir sua mídia 
em determinada quantidade desses equi-
pamentos instalados pela Foz Indoor em 
outros estabelecimentos. Contudo vale a 
mesma regra anterior: não pode haver con-
flito de segmento entre os parceiros.

A Leucotron Telecom apresentou seu portfólio para empresários da hotelaria e 
gastronomia associados ao Sindhotéis. A empresa expôs novas tecnologias 
desenvolvidas para levar 

produtividade, eficiência e economia 
a estabelecimentos comerciais. Na 
oportunidade foi formalizada a doação 
de uma central telefônica para o 
Centro de Capacitação do Sindhotéis. A 
Leucotron Telecom é reconhecida como 
uma das mais importantes empresas 
brasileiras de telefonia IP e convencional, 
tendo presença marcante em todas 
as regiões do Brasil, com mais de 400 
concessionárias parceiras.

O Sindhotéis oferece descontos em 
cursos do Senac, Sebrae, escolas de 
idiomas, cursos de graduação e 
pós-graduação em faculdades 
e outras instituições. 

Visite www.sindhoteisfoz.com.br 
e fique por dentro! 

Saiba mais: www.leucotron.com.br

Especificações técnicas
O totem tem tela embutida sob a carena-
gem, adaptada para exibir vídeos sem áu-
dio. Já o televisor ou monitor tem diferentes 
tamanhos, que variam de 22 a 60 polega-
das, instalado na posição horizontal. Ambos 
são cedidos pela Foz Indoor, uma empresa 
pertencente à Foz Outdoor, atuante no 
mercado de mídia indoor e outdoor em Foz 
do Iguaçu e região. 

Desconto de 30% 
O convênio entre o Sindhotéis e a Foz In-
door concede ainda aos estabelecimen-
tos que firmarem a parceria comercial 
um desconto de 30% no valor de tabela 
vigente para inserções de campanhas 
em outdoor, painel rodoviário, painel de 
LED, totens ou televisores indoors da 
Foz Outdoor. Os valores sempre estão 
disponíveis no site www.fozoutdoor.
com.br. 

+ cursos e benefícios
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Fale, emPresário

Por que sou associado ao Sindhotéis

“Um dos nossos maiores desafios é propor uma mudança de hábito 
e criar nos clientes o fator confiança, já que os clientes nacionais 
estão mais habituados com hotéis. Somado a isso, em muitas si-
tuações a ilegalidade reduz a confiança e imagem do setor. Dentro 
disso considero imprescindível que o pequeno empresário busque 
entidades que favoreçam nossa colocação, representação e refe-
rência dentro da indústria de hospedagem nacional. Somos parcei-
ros e associados ao Sindhotéis e convocamos toda a categoria a 
fazer o mesmo.”

“Somos associados porque acreditamos que o Sindhotéis cola-
bora com a integração e o desenvolvimento do turismo da nossa 
cidade. A entidade faz um bom trabalho para o fortalecimento 
do setor, por meio de muitos cursos, palestras, atendimentos, 
orientações, entre outras atividades oferecidas diariamente 
aos associados. Todas estas iniciativas são importantes para 
a qualificação de todo o nosso destino turístico. Por isso, nós, 
da Cataratas do Iguaçu S.A., temos orgulho de fazer parte do 
Sindhotéis.”

Adelio Demeterko, gerente-geral da Cataratas S.A.Márcio Ramirez, diretor do Grupo Charm Iguassu
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entidades

Representatividade em alta

Defender os interesses dos meios de 
hospedagem e gastronomia peran-
te outras organizações da socie-

dade civil, bem como buscar desenvolver 
o Destino Iguaçu. Esses são alguns dos 
objetivos do Sindhotéis. Além da repre-
sentatividade em 11 instituições ligadas 
ao turismo, economia, trabalho e desen-
volvimento de Foz do Iguaçu e região, a di-
retoria tem dobrado os esforços para re-
presentar a entidade em vários eventos.

Entre as representações da diretoria está 
a participação do presidente do Sindho-
téis e diretor da Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação, Carlos Silva, 
no 9o Congresso Nacional dos Trabalha-
dores em Turismo e Hospitalidade da Con-
federação Nacional dos Trabalhadores em 
Turismo e Hospitalidade (Contratuh). Silva 
representou o presidente da FBHA, Ale-
xandre Sampaio. 

E por falar em FBHA, o presidente do Sin-
dhotéis esteve presente à solenidade que 
marcou os 60 anos da entidade, em Brasí-

Carlos Silva recebe Prêmio Alvar Núñez Cabeza de Vaca.

lia. A cerimônia contou com a presença de 
250 convidados, entre presidentes dos 
sindicatos filiados, bem como parlamen-
tares e representantes do governo fede-
ral e de entidades parceiras do turismo. 
Outra participação em evento nacional 
ocorreu no Congresso do Sicomércio, rea-
lizado pela Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
no Rio de Janeiro. O Sindhotéis também 
atua firmemente na promoção do Destino 
Iguaçu, como no caso do Travel Mart Latin 
America, na Guatemala. 

Prêmio - Todo esse trabalho colaborou 
para a eleição de Carlos Silva como uma 
das Personalidades do Turismo 2015 no 
Prêmio Alvar Núñez Cabeza de Vaca.  O 
presidente compartilhou a premiação 
com toda a diretoria do Sindhotéis, todos 
os associados à entidade, a Gestão Inte-
grada do Turismo e todas as entidades e 
empresas nas quais ele atua em prol do 
desenvolvimento do setor turístico. “A 
conquista é coletiva, pois é o resultado de 
um trabalho de muitas pessoas”, afirmou.
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