
Esta é uma ação cultural de engajamento realizada pelo grupo Dazantigas de Foz, 
com apoio do Hotel das Cataratas, e que levará o mais antigo morador, natural de 
Foz do Iguaçu, acompanhado por alguém de sua escolha, a viver a magia e o encan-
to de uma estadia no icônico hotel da cidade, que disfruta, há mais de 60 anos, da 
companhia das majestosas Cataratas do Iguaçu.

Um pouco de história 
Aquele imóvel que hospedou o inventor Santos Dumont deixou de existir no final da 
década de 1930, quando tiveram início as obras do icônico Hotel das Cataratas, que em 
1958 abria as suas portas ao público e inaugurava um estilo arquitetônico bem brasilei-
ro, ao misturar referências da arquitetura colonial portuguesa, rural, natural e moder-
na, no genial projeto do arquiteto Ângelo Murgel.



Ontem, hoje e sempre
O Hotel das Cataratas tem uma forte ligação com a cidade. Desde o início das obras, 
há mais de 90 anos, contribui para o desenvolvimento local e muitos iguaçuenses tra-
balharam e continuam trabalhando no estabelecimento, seja na construção e nas su-
cessivas ampliações, na manutenção, ou como colaboradores da recepção, gastrono-
mia, lazer e governança. Por esta razão, o Hotel das Cataratas é o lugar escolhido para 
homenagear o(a) iguaçuense com a maior idade, a quem será oferecida uma estadia 
para duas pessoas, com café da manhã e jantar inclusos.

Engajamento
A divulgação da ação se baseia no engajamento orgânico nas redes sociais, convidando 
todos a marcarem familiares e amigos de pessoas com a maior idade que conheçam, 
nascidas em Foz do Iguaçu, para concorrerem a essa bela homenagem oferecida pelo 
Hotel das Cataratas.

Como participar
Serão aceitas indicações em que constem nome completo e data de nascimento do 
morador indicado à homenagem. As indicações deverão ser enviadas para o WhatsApp: 
51 45 99981-5206, através de mensagem na fanpage Dazantigas de Foz, ou pelo e-mail: 
dazantigasdefoz@gmail.com.

Resultado
O resultado da ação será divulgado no mês de julho de 2022, pelas redes sociais do 
grupo Dazantigas de Foz e por meio do WhatsApp de quem indicou o mais antigo 
iguaçuense.



Um hotel cheio de história para 
um iguaçuense cheio de histórias

O mais antigo iguaçuense terá a oportunidade de conhecer
internamente um dos mais belos hotéis históricos do Brasil,
formado por quase 200 apartamentos, jardim interno e a
inigualável vista para as Cataratas do Iguaçu.

Poderá passear entre um rico acervo de obras de arte,
mobiliário e objetos, além de apreciar o jantar e o café da manhã,
junto ao seu (sua) acompanhante.


