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Festival
das Cataratas,

evento de sucesso! 
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Festival tem expectativas superadas
 Apesar do momento econômico 
adverso e da ausência de um parceiro 
tradicional, a edição 2019 do Festival 
Internacional de Turismo das Cataratas 
foi além das expectativas. “Em nossa 
trajetória de quatorze anos, esse foi o 
melhor evento”, resume seu idealizador 
e coordenador, Paulo Angeli.
 Entre os dias 12 e 14 desse mês 
de junho, mais uma vez, Foz do Iguaçu 
virou centro das atenções do mundo
turístico. Nessa cidade paranaense
estiveram reunidos, simplesmente, as 
principais autoridades e lideranças do
setor, empresários e profissionais de 
todas as áreas afins, representantes de 
destinos, dirigentes de entidades,
respeitados acadêmicos, estudantes.
 Já na abertura, o festival
deixou evidente sua importância. Afinal, 
a solenidade oficial colocou lado a lado, 
no palco do auditório montado no
Recanto Cataratas Thermas Resort & 
Spa, os ministros do Turismo do Brasil e 
do Paraguai, o vice-governador do
Paraná, o secretário de Estado do
Turismo, o prefeito de Foz do Iguaçu e 
o presidente do Conselho de Turismo da 
CNC – nessa ordem, Marcelo
Álvaro Antonio, Sofia Montiel
Afara, Darci Piana, Márcio Nunes, 
Chico Brasileiro e Alexandre Sampaio –, 
entre outras autoridades.
 Nos dias seguintes, nos
espaços do Expocenter Rafain e do 
Rafain Palace Hotel, os participantes do 
evento puderam constatar o
desenvolvimento de importante e
abrangente programação técnica – com 
debates, apresentações acadêmicas,
reuniões de trabalho, palestras e
capacitações – e uma representativa feira 
de turismo. Essa mostra comercial, a 
propósito, agregou destinos turísticos, 
empresas hoteleiras, parques temáticos, 
operadoras de turismo, e permitiu a
aproximação entre potenciais parceiros 
e, por consequência, a efetivação de 
negócios.
 Nessa edição, o Festival das
Cataratas contou com o fundamental 
patrocínio da  Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) e da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Paraná
(Fecomércio-PR). Por falar em apoio, 
Itaipu esteve ausente na solenidade de 
abertura, no material promocional e 
na feira comercial. “Parceira desde a 
primeira edição, Itaipu ficou de fora em 
função de entraves legais de contratação, 
decorrentes da recente troca de
comando na empresa binacional”,
comenta Paulo Angeli.

A prestigiada solenidade de abertura dessa edição

Paulo Angeli comemora o sucesso. E aponta: “O
festival também promoveu o Destino Iguassu e ajudou a

incrementar a economia da cidade, com ocupação nos hotéis, 
movimentação em restaurantes e uso de serviços turísticos”

Os números
do Festival

 * 8.785 participantes

* 187 estandes e mais de 1.000 marcas

expositoras na Feira de Turismo

* 52 caravanas de agentes de viagem

(44 nacionais e oito internacionais)

* 1.780 inscritos, 41 instituições de ensino

de 18 estados envolvidas e 285 trabalhos

submetidos à aprovação no Fórum Iguassu

* 250 jornalistas credenciados



F
o

t
o

s
 P

a
n

o
r
a
m

a
 d

o
 T

u
r
is

m
o

PANORAMA DO TURISMO | JUNHO 2019 | 3

Sempre crescendo e inovando
 Realizada nos espaços do Expocenter 
Rafain, na tarde/noite dos dias 13 e 14, a feira 
comercial dessa edição do Festival
Internacional de Turismo das Cataratas teve 
como uma das suas inovações o uso da
tecnologia. Ela contou com um sistema de
mapeamento capaz de permitir o levantamento 
de várias informações, como a concentração das 
pessoas em determinadas áreas de circulação e o 
tempo de permanência nos estandes. “O turismo 
exige de todos os seus envolvidos permanente 
atualização. Por isso, sempre estamos em busca 
de avanços para suprir essa expectativa”,
explica Paulo Angeli ao comentar a novidade.
 Além de acolher diversos estandes de 
promoção de destinos, empreendimentos
hoteleiros, operadoras, parques, entidades de 
classe e outros serviços afins – alguns
localizados em áreas temáticas, como os salões 
de Turismo Cultural e Espiritualidade, MICE 
Cataratas e do Vinho Argentino –, a feira
comercial compartilhou o Expocenter Rafain 
com rodadas de negócios, capacitações,
treinamentos e eventos paralelos, entre eles, a 
Arena Gastronômica.
 Na programação técnica, por exemplo, 
foram agregados 1º Symposium da Ordem do 
Caminho de Santiago no Brasil – Experiências 
no Turismo Religioso, o Meeting Turismo
Rodoviário - O sul é meu destino e o Fórum
Internacional de Turismo do Iguassu, esse,
considerado o mais importante encontro
acadêmico do gênero. A organização do festival 
ainda promoveu plantio simbólico de espécies 
no Bosque do Rafain e assinou carta de
intenções do Movimento Junho Verde, de modo 
a chamar a atenção para causas ambientais. 

No alto, um dos corredores da feira de turismo. No meio, 
espaço da rodada de negócios e acima, a concorrida

Arena Gastronômica
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Eventos paralelos, boa repercussão
 Os eventos paralelos da edição 
desse ano do Festival das Cataratas
também ganharam repercussão. Foi o 
caso do lançamento do Programa Investe 
Turismo, iniciativa do Ministério do
Turismo, Embratur e Sebrae para
alavancar os negócios e
empreendimentos particulares em trinta 
rotas turísticas nacionais. No Paraná, os 
recursos serão aplicados no chamado 
Corredor Iguaçu, alcançando os
municípios de Paranaguá, Morretes, 
Curitiba (e limítrofes) e Foz do Iguaçu (e 
os chamados lindeiros do Lago de Itaipu).
 Outro momento importante
aconteceu no Meeting turismo
rodoviário – O sul é meu destino.
Nesse encontro, lideranças,
representantes de órgãos estaduais do 
setor turístico e empresários discutiram 
o tema e, ao final, elaboraram a Carta de 
Foz, entregue ao ministro do Turismo, 
com pleitos para modernizar a legislação 
pertinente aos serviços desse modal de 
transporte de passageiros. Na
oportunidade, o prefeito Chico
Brasileiro apresentou a campanha Vem 
pra Foz que o pedágio é por nossa conta, 
através da qual os hotéis de Foz do
Iguaçu vão pagar, a partir de agosto
próximo e para pacotes de hospedagem 
com um mínimo de três diárias, os
valores gastos em pedágio pelos ônibus 
com os visitantes.
 E a 4º Hackatour Cataratas – 
maratona de programação com foco no 
desenvolvimento de soluções para o 
mercado do turismo – premiou projeto da 
nAIpi, com proposta tecnológica baseada 
em Inteligência Artificial para atender 
turistas em agências de turismo.

Assuntos importantes ganharam espaço no evento desse ano. 
Aliás, onde também aconteceu a estreia do estúdio da TV Paraná 

Turismo, com estrevista do ministro do Turismo
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Fórum Iguassu, modelo acadêmico
de Heloisa Lima, Gabriela de Paula Faria, 
Jefferson França e Thays Cristina
Domareski Ruiz, da Universidade Federal 
do Paraná. E o segundo melhor avaliado 
foi As pessoas com deficiência visual na 
atividade turística: análise da produção 
científica do Fórum Internacional de
Turismo do Iguassu, do encontro
Semintur Jr. e do Seminário Semintur, de 
Igor Moraes Rodrigues e Alice Islabão
Lopes, da Universidade Federal
de Pelotas.
 Promovido pela De Angeli, em 
parceria com o Programa de Mestrado e 
Doutorado em Turismo e Hotelaria da
Universidade do Vale do Itajaí-Univali, 
o Fórum Internacional de Turismo do 
Iguassu conta com apoio da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná-Unioeste e de 
diversas universidades e instituições.

 Considerado o maior evento técnico científico do segmento em 
nível nacional e inserido na programação do Festival das Cataratas, o 
Fórum Internacional de Turismo do Iguassu encerrou sua 13ª edição
contabilizando mais de 1.700 inscritos de 41 instituições de ensino de 
todo Brasil.
 Ao todo, foram mais de 280 trabalhos submetidos para essa 
edição, com destaque para a Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (Unesp), instituição responsável pelo maior número de 
trabalhos aprovados. O melhor artigo científico foi Turismo Acessível e 
Meios de Hospedagem: o uso de processos inovadores no atendimento 
das necessidades do turista com deficiência, de Marklea da Cunha Ferst, 
Júlia Ismar Silva de Souza e Helen Rita Menezes Coutinho, da
Universidade Estadual do Amazonas. O segundo lugar ficou com
Instância de Governança Regional: um estudo sobre a aplicação do 
Programa de Regionalização do Turismo no Fórum Regional de Turismo 
– Região Central do Rio Grande do Sul, de Thiago Reis Xavier, Kezia 
Avila Soares e Sandra Mari Flores Raddatz, da Universidade Federal de 
Santa Maria.
 Entre os resumos expandidos, a primeira colocação distinguiu 
Uma abordagem de cultura pop em Curitiba-PR : Geek City, de autoria

Além do aprofundamento
em assuntos
acadêmicos no Fórum
Iguassu (foto acima),
os participantes dessa
edição do
Festival das Cataratas
encontraram fundamentais 
momentos de capacitação, 
atualização e treinamento 
em arenas
instaladas no Expocenter 
Rafain
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Personagens do Festival das Cataratas
Com a determinação de acompanhar, dentro das limitações físicas, toda a programação do evento, Panorama do Turismo 

clicou muitos personagens presentes no Festival das Cataratas. Nessas duas páginas estão alguns deles.

1 Marcelo Antonio e Ratinho Junior
2 Darci Piana e Sofia Afara

3 Ruy Façanário e João Jacob Mehl
4 Tatiana Turra

5 Valdir Walendowsky
6 Beth Bauchwitz

7 Hans Donner e Neuso Rafain
8 Pedro Kempe e Antonio Azevedo

9 Clóvis Dal Castel
10 Roberto Bacovis e Camilo Rorato

1 2

3

4 5

6 7
8

9 10
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11

Panorama do Turismo participou do Festival
Internacional de Turismo

das Cataratas como mídia convidada do
Visit Iguassu e da organização do evento

11 Paulo Iglesias e Orlando Kubo
12 Ricardo Gouveia
13 Fernando Coutinho e Guilherme Tell Laurino
14 Jilcy Rink e o casal Paulo-Eliane Souza
15 Jackson Lima
16 Tatiane Fagundes
17 José Ocaranza
18 Jaqueline e Jin Petrycoski
19 Conceição Junckes
20 Cláudio Isolani
21 Vilson Santos e Luana, uma das
bailarinas do Rafain Show

12 13

14 15 16

17 18 19 20

21




