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EM FOCO
Foz do Iguaçu se
consolida como destino
de grandes eventos
Mais de 4 mil participantes na Latinoware
2012; cerca de 3 mil atletas nas Olimpíadas
Universitárias; milhares de profissionais de
beleza no FozHair Internacional; e mais
centenas de participantes na 18ª Jornada da
Associação Brasileira de Radiologia Odontológica e no 14° Congresso Paranaense de
Pediatria, entre outros eventos.
Todas essas realizações em outubro confirmam Foz do Iguaçu como um dos maiores
destinos no Brasil para eventos, especialmente os de grande porte, inclusive na
área do esporte.
Confira nesta edição detalhes sobre os principais eventos de Foz do Iguaçu em outubro.

FozHair Internacional é maior
evento de beleza do Sul do Brasil
Milhares de cabeleireiros, manicures, esteticistas e maquiadores,
vindos do Sul do país,
interior de São Paulo,
Paraguai, Argentina e
até do Peru e do Chile
se reúnem no FozHair Internacional nos dias
21, 22 e 23 deste mês, no Rafain Expocenter.
Estilistas vão apresentar as tendências de
cabelo para 2013 e 2014, enquanto especialistas farão palestras sobre estética, manicure e maquiagem, com workshops para a
prática das técnicas mais modernas.
Na feira da beleza, mais de 200 estandes vão
mostrar marcas famosas de produtos e serviços.

Latinoware tem número recorde de participantes
Com mais de 4 mil inscritos, a Conferência
Latino-Americana de Software Livre (Latinoware 2012) prossegue até esta sexta-feira (19), no Parque Tecnológico Itaipu,
em Foz do Iguaçu.
Além de brasileiros, a Latinoware tem participantes da Argentina,
Paraguai, Itália e Reino
Unido. O evento é um
dos maiores do gênero
na América Latina e está
na 9ª edição.

Entre as estrelas da conferência, estão Jon
“Maddog” Hall (presidente da Linux) e Ron
Minnich (engenheiro de software do Google).
Numa das palestras da Latinoware, será
apresentado o Raspberry Pi, um pequeno
computador que custa apenas 25 dólares.

Um dos objetivos da
conferência é discutir
soluções tecnológicas
para o crescimento de
acessos à Internet no
Brasil. De acordo com
o Censo/IBGE 2010, o
número de residências
com computadores mais
do que triplicou em dez
anos, aumentando de
10,6% para 38,3%.

Estudantes de todo Brasil nas Olimpíadas Universitárias
Mais de 3 mil atletas, representando os 26
estados e o Distrito Federal, participam em
Foz do Iguaçu, desta quinta-feira (18) até o
dia 27, das Olimpíadas Universitárias (JUBs
2012). Amazonas e São Paulo enviaram as
maiores delegações - 143 atletas cada -, seguidos de Paraná e Pernambuco, com 141,
e do Rio de Janeiro, com 140.
A maior competição universitária do Brasil terá torneios em quatro esportes coletivos (basquete, futsal, handebol e vôlei)
e quatro individuais (atletismo, judô, natação e xadrez).
Entre os atletas, estarão revelações como o

velocista carioca Aldemir Gomes, primeiro
colocado do ranking nacional nos 100m e
200m rasos; a judoca paulista Flávia Gomes,
medalha de prata no Grand Slam do Rio de
Janeiro na categoria leve; e o enxadrista
pernambucano Vinícius Tiné, 10° colocado
no Mundial de Xadrez 2012.
As competições individuais, abertas com a
primeira rodada do torneio de xadrez, no
dia 18, vão do dia 19 ao dia 21. Os torneios
dos esportes coletivos começam no dia 23,
com as partidas pela fase classificatória; nos
dias 26 e 27 ocorrem os jogos semifinais e
finais. Serão mais de 420 partidas durante
os cinco dias de competição.

FOZ DO IGUAÇU
Recorde de visitação em 12 de outubro.
E tem mais um feriadão

Com 85% de ocupação média, atrativos lotados e muita gente fazendo compras no Paraguai, o feriadão de 12 de outubro acabou
sendo o de maior movimento deste ano.
O Parque Nacional do Iguaçu recebeu, de sexta-feira (12) a domingo (14), mais de 30 mil pessoas, quando eram esperadas cerca de 20 mil.
Para atender tanta gente, o parque abriu uma
hora mais cedo e aumentou a frota de ônibus.
Na usina de Itaipu, o número de visitantes
também superou as expectativas: 9,3 mil.

Eram esperadas seis mil pessoas.
O sábado também foi de grande movimento,
com 11.012 pessoas. No domingo, 8.190 turistas visitaram a unidade de conservação. Para
atender a grande demanda, a administração
do PNI ampliou a frota de ônibus e abriu os
portões uma hora mais cedo no sábado.
Um número semelhante de visitantes é esperado para o próximo feriado, Dia de Finados, já que 2 de novembro também cai
numa sexta-feira.

NA MÍDIA

Prêmio Caio elege Piolla
como personalidade do ano
Um dos principais responsáveis pela união do setor de turismo de Foz do
Iguaçu e pela mudança de
imagem do destino, o superintendente de Comunicação Social da Itaipu e
presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piolla, foi eleito
Personalidade do Ano no
Prêmio Caio 2012, na categoria “Cliente”.
A premiação é uma das mais importantes
do País na área de promoção de eventos e
do turismo nacional. Agora, Piolla concorre
ao Grand Prix, disputando com os outros
dois eleitos na mesma categoria: o coordenador de Promoções e Merchandising da
Petrobras, Diego Pila, e a gestora de Eventos da PespsiCo do Brasil, Eliane Taunay.
A indicação foi feita pelo corpo de jurados do
Prêmio Caio, composto por 204 profissionais de
todo o País. Nessa nova fase, os escolhidos são
submetidos a uma votação online. Para votar
em Piolla, basta acessar o site oficial da premiação (www.premiocaio.com.br/), fazer um
breve cadastro e escolher a categoria Cliente.
A eleição online prossegue até 16 de novembro. Os vencedores serão conhecidos em jantar marcado para o mês de dezembro.

ACONTECE

Golden Girl posa nas Cataratas para concurso de design de joias Em 2015, Foz sedia
Mundial Júnior e Sub-23
curso, este ano, o tema “Brasilidade” – onde
A disputa já terminou – a premiação é em
de Canoagem Slalom
também se encaixa a modelo.
12 de novembro, em Belo Horizonte (MG)
-, mas entre os vencedores do Auditions
Brasil, maior concurso de design de joias
do mundo, estão as Cataratas do Iguaçu.
O prêmio? Muita divulgação na carona da
“Golden Girl”, a atriz Taís Araújo, garota-propaganda do concurso em 2012 e 2013. Taís
foi clicada nas Cataratas do Iguaçu por J.R.
Duran, um especialista em beleza feminina.
O concurso é promovido pela empresa AngloGold Ashanti, maior produtora de ouro do Brasil
e uma das maiores do mundo. Para comemorar
seus 10 anos de operação no País, a empresa
escolheu como tema do con-

As fotos de divulgação da atriz nas Cataratas foram publicadas em sites e publicações do Brasil inteiro. No site M de Mulher,
o colunista Jorge Brasil escreveu: “Pense
numa mulher bonita: Taís Araújo. Agora,
imagine-a num local paradisíaco como
as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, uma das sete maravilhas naturais do
mundo moderno. Tudo, não é? E, como se
não bastasse, essa deusa de ébano, toda
coberta de ouro e
num cenário dos
sonhos!”

O Canal Itaipu vai receber, em 2015, o Campeonato Mundial Júnior e Sub-23 de Canoagem Slalom. A escolha foi feita pela Federação Internacional de Canoagem.
O evento reunirá os melhores atletas do
planeta na categoria Júnior (até 18 anos) e
Sub-23 (até 23 anos).
As competições valorizam o Canal Itaipu,
um dos melhores canais artificiais para esta
prática de esporte, e também serão mais
um incentivo à participação dos jovens que
fazem parte do projeto Projeto Meninos do
Lago, que tem apoio da Itaipu Binacional.
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