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ACONTECE
Foz do Iguaçu, destino deste e de outros mundos

Filho faz parte dos atrativos do Complexo
Turístico Itaipu. Com 500 m² de área construída, é um dos poucos no mundo a reunir,
de forma integrada, planetário, observatório
e plataforma de observações a olho nu.
No observatório, há três telescópios e uma
cúpula com seis metros de diâmetro, de onde
se pode observar a lua, os planetas, os aglomerados estelares e algumas galáxias. Com
sorte, é possível, talvez, até flagrar o voo de
naves extraterrestes.
Por tudo o que Foz oferece – e também otimistas com os resultados da vigília ufoastronômica, no último dia do evento -, os
ufólogos já acrescentaram mais um slogan
a Foz do Iguaçu, Destino do Mundo: “Agora
Também Destino de Outros Mundos”.

Você acredita em seres voadores? Em alienígenas inteligentes tentando manter contato
com nosso planeta? Pois no mundo inteiro há
milhares de pessoas que se dedicam à chamada ufologia, o estudo dos objetos voadores
não identificados. E isso inclui não apenas
curiosos, mas cientistas e até militares.
E alguns dos mais importantes ufólogos do
mundo inteiro estarão em Foz do Iguaçu,
de 6 a 9 de dezembro, participando do 4°
Fórum Mundial de Ufologia - 1° Ufoz 2012,
maior evento do gênero na América Latina.
Estão previstas palestras de 24 personalidades
de 12 países, que farão a defesa da “abertura
total da realidade ufológica”. O evento inclui
uma “vigília ufoastronômica internacional”
no Polo Astronômico Casimiro Montenegro
Filho, instalado no Parque Tecnológico Itaipu.
No site do fórum (www.ufoz.com.br), os organizadores explicam a escolha de Foz do
Iguaçu: está localizada no centro do continente, o que facilita o acesso de congressistas

e conferencistas de toda a América do Sul;
possui grandes atrações turísticas, como
as Cataratas do Iguaçu e Itaipu; tem infraestrutura aeroportuária e hoteleira de alta
qualidade. E há ainda o polo astronômico.
O Polo Astronômico Casimiro Montenegro

O 1° Ufoz 2012 é promovido pela revista UFO,
única publicação brasileira especializada
em ufologia e a mais antiga revista ufológica do mundo em atividade regular, com
29 anos de existência e tiragem de 30 mil
exemplares. A Itaipu Binacional e o Iguassu Convention & Visitors Bureau apoiam a
realização do evento.

EM FOCO

FOZ DO IGUAÇU

Estande ecológico divulga atrações na Argentina

Em novembro, Azul terá
novos voos para Curitiba e
Porto Alegre
Já autorizados pela Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac), a partir de 10 de novembro dois novos voos ligarão Foz do Iguaçu a Curitiba. Um deles sairá da Capital às
10h57; o outro, com saída de Foz às 17h20,
fará escala em Curitiba, seguindo depois
para Porto Alegre.

Depois de participar da Feira de Turismo
das Américas, que termina nesta sexta-feira, no Riocentro, no Rio de Janeiro, o Destino Iguaçu estará presente, de 3 a 6 de novembro, na Feira Internacional de Turismo
da América Latina, a FIT, de Buenos Aires.
A feira argentina é uma das maiores do
mundo. No ano passado, recebeu 91.488 visitantes, dos quais 33.249 profissionais do
turismo e 58.230 de público em geral.
Participaram da FIT 1.793 expositores de 46 países,
que ocuparam uma área superior a 46 mil m².
O Destino Iguaçu participa com o estande ecológico, criado por Itaipu em apoio à
Gestão Integrada do Turismo. O estande foi
concebido para atender justamente ao perfil
do turista que mais visita a região, aquele
que vem atraído pelas maravilhas naturais.

No estande, os destaques são as Cataratas do
Iguaçu e a usina de Itaipu. Mas há espaço para
atrativos como a hotelaria, as compras, shows
e serviços, além do Parque das Aves e outros.
É a primeira vez que o Destino Iguaçu participa da FIT depois que as Cataratas foram
eleitas uma das sete maravilhas naturais
do planeta. É a este título que o município
argentino de Iguazú, que divide com Foz do
Iguaçu as Cataratas, irá dar destaque na feira
de Buenos Aires.

Com as novas ligações, haverá mais opções de
acesso a Foz tanto para os turistas curitibanos
quanto para os da capital gaúcha. A Azul
utilizará nos novos voos o avião Embraer
195, com capacidade p a r a
118 passageiros.

Em Gramado
Ainda em novembro, de 22 a 25, o estande ecológico do Destino Iguaçu estará no
Festival de Turismo de Gramado, que no
ano passado recebeu a visita de 14 mil
profissionais de turismo e mais de 300
expositores.

DESTINO IGUAÇU
Black Friday das Cataratas une as três cidades de fronteira
A promoção Black Friday das Cataratas,
marcada para o período entre 29 de novembro e 4 de dezembro, deverá atrair à fronteira cerca de 800 mil pessoas dos três países, segundo estimam os organizadores.

numa promoção do gênero. A primeira Black Friday, em Ciudad del Este, foi nos dias 10
a 13 de maio deste ano e trouxe 186 mil turistas à cidade, estimulados por descontos
de 20% a 70% em 14 mil produtos.

Eles preveem a adesão de 500 empresas, não só
do comércio, mas de todos os setores voltados
ao turismo, em Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú
(Argentina) e Ciudad del Este (Paraguai).

Na Black Friday das Cataratas os descontos
também serão desta ordem, tanto no comércio como em hotéis e agências de viagens. Até mesmo os lojistas que integram o
programa “Viva a Avenida Brasil” – principal
rua do centro de Foz – aderiram à iniciativa.

É a primeira vez que as três cidades se unem

A empresa aérea já opera dois voos entre Foz
e Curitiba. Às 6h50, sai de Foz o avião que
também liga a capital paranaense a Porto
Alegre. De Curitiba para Foz, há o voo das
22h50 (sai de Porto Alegre às 20h55).

FOZ DO IGUAÇU
Projeto definirá estratégias
para atrair o turismo LGBT
O Banco de Projetos Estratégicos de Turismo
do Destino Iguaçu, que começou a ser desenvolvido em 2011, já conta com 25 projetos
concluídos. Outros sete estão em elaboração.
O trabalho está sendo feito pelo Núcleo de
Elaboração de Projetos do Instituto Polo Internacional Iguassu, com apoio do Fundo Iguaçu.
Um desses projetos define as estratégias de
marketing para promover o Destino Iguaçu
entre o público LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Simpatizantes).
No mundo, este público representa 10% de
todo o fluxo anual de viajantes. Segundo a Organização Mundial do Turismo, o turista LBGB
viaja quatro vezes mais e gasta 30% a mais em
cada viagem do que o turista heterossexual.

Outros projetos
Há ainda outros projetos importantes já concluídos ou por finalizar. Entre eles, “Foz do
Iguaçu Carbono Zero”, que prevê a compensação (espontânea) pelo turista do impacto ambiental que sua viagem provoca; e “Manejo dos
impactos da visitação na Trilha das Cataratas.
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