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EM FOCO
Natal das Cataratas abre com boa música e muita festa
cerramento, no dia
23 de dezembro,
domingo que antecede o Natal.
Haverá espaço para
manifestações culturais dos povos vizinhos. No dia 6 de
dezembro haverá
a Noite Argentina,
com três espetáculos de música e
danças típicas.

O cantor e compositor Guilherme Arantes,
que em 1997 inspirou-se nas Cataratas do
Iguaçu para escrever um de seus maiores
sucessos, “Planeta Água”, abrirá a série de
shows do Natal das Cataratas de Foz do
Iguaçu, nesta sexta-feira, dia 23.
Arantes e o Coral de Itaipu se apresentam a
partir das 21h, na Praça do Mitre, no centro
da cidade, onde foi montada a Vila de Natal, com palco para shows, a Casa do Papai
Noel e uma árvore luminosa de 15 metros
de altura, feita de garrafas pet.
Antes do show, haverá uma recepção ao
Papai Noel, que chegará num trenó puxado por um dos veículos elétricos produzidos na usina de Itaipu. Depois de receber a
chave da cidade, Papai Noel será saudado
com fogos de artifício.

Espetáculos diários
Na Praça do Mitre, onde a Casa do Papai
Noel ficará aberta à visitação das 20h às
23h, haverá apresentações musicais, culturais e esportivas todas as noites, até o en-

No dia seguinte,
será a Noite Paraguaia. Dois conjuntos musicais e um grupo
de dançarinos vão apresentar músicas e danças que fazem parte do folclore daquele país.

Decoração
As homenagens aos países vizinhos não se
resumem aos shows, mas estão presentes também na decoração. Nos pórticos dourados, instalados nas avenidas Brasil e Jorge Schmmelpfeng, os três elementos de movimento, que
sugerem as Cataratas do Iguaçu, representam
a integração dos povos da região trinacional e

elementos natalinos: os três reis magos e os
três presentes (ouro, incenso e mirra).
A decoração do Natal das Cataratas, que está
em sua terceira edição, inclui ainda 30 totens
com a identidade visual da campanha “Foz
do Iguaçu Destino do Mundo” e 280 banners
com saudações natalinas, em várias línguas,
instalados ao longo da Avenida das Cataratas, que liga o centro da cidade à rodovia que
dá acesso ao Parque Nacional do Iguaçu.

Concurso de decoração
Para estimular a participação de moradores
e comerciantes, o Natal das Cataratas terá
este ano mais uma categoria no concurso de decoração. Além dos prêmios para o
comércio e residência em geral, haverá uma
premiação especial para a decoração das lojas
instaladas na Avenida Brasil.
A intenção é estimular a participação dos
comerciantes daquela avenida, a principal
do centro da cidade e a que tem maior movimento de carros e pedestres.
O regulamento do concurso, assim como
a programação cultural, já estão publicados no site oficial do Natal das Cataratas
(www.nataldascataratas.com.br).

FOZ DO IGUAÇU
Visitante conta agora com um guia gastronômico
funcionamento, os cartões de crédito aceitos,
além de endereço, telefone, e-mail e site.

O turista que visita Foz do Iguaçu não irá
mais depender apenas da indicação de
guias ou de motoristas de táxi para escolher
um restaurante, bar ou lanchonete. A partir
de agora, ele pode conferir as opções que a
cidade oferece no Guia Gastronômico de Foz
do Iguaçu, que lista mais de 200 estabelecimentos de diferentes categorias e padrões.
O lançamento do guia foi feito pelo secretário municipal de Turismo, Felipe González, durante o jantar em comemoração ao
Dia do Hoteleiro e do Restauranteiro (17 de
novembro), no Rafain Palace Hotel.

Para astrônomo, até o céu
sobre as quedas é uma
maravilha

Por meio de ícones, detalha ainda os serviços
oferecidos, como wifi, estacionamento, cardápio e atendimento bilíngue, ambiente climatizado, espaço para eventos, adega climatizada,
serviço de entrega, playground, happy hour e
música ao vivo, entre outros, seguindo modelos já existentes em outros destinos turísticos,
o que inclui mapa da cidade.
O guia é resultado de parceria entre a Secretaria Municipal de Turismo, Sindicato
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares
de Foz do Iguaçu (Sindhotéis), Associação
Brasileira de Bares e Restaurantes em Foz
(Abrasel), Conselho Municipal de Turismo
(Comtur), Iguassu Convention e Visitors
Bureau (ICVB), Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis - Região Oeste (ABIH),
Fundo Iguaçu e Itaipu Binacional.

Publicado em inglês e português, o guia é
dividido em sete categorias: Bares, Churrascarias e Restaurantes, Confeitarias, Cafés e Sucos, Quiosques e Sorveterias, Pizzarias, Lanches e Fast Food.

Nos arquivos de fotografias da agência espacial americana Nasa, o dia 14 de maio de
2010 é especial para as Cataratas do Iguaçu.
Naquela noite, o fotógrafo Babak Tafreshi fez
uma foto do céu estrelado sobre o Parque
Nacional do Iguaçu, bem próximo à fronteira
entre Brasil e Argentina.
O astrônomo detalha os astros que podem
ser vistos na foto, que em primeiro plano
mostra “a floresta perto das espetaculares
Cataratas do Iguaçu”.
No céu, estão Alfa e Beta Centauri, o Cruzeiro
do Sul, a estrela Sírius e a Nebulosa de Carina,
entre outros.

A publicação traz o nome de cada estabelecimento, a especialidade gastronômica, o valor
médio dos pratos, a capacidade, o horário de

ACONTECE
Organizadores do Black Friday Cataratas esperam um milhão
Se depender do otimismo dos organizadores,
a promoção Black Friday Cataratas, que pela
primeira vez une as três cidades de fronteira
(Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del
Este), será um sucesso.

CATARATAS DO IGUAÇU

Eles calculam que mais de um milhão de consumidores devem vir para a fronteira, entre
29 de novembro e 4 de dezembro, provenientes não só do Brasil, Paraguai e Argentina,
mas também da Bolívia, Equador, Colômbia
e Peru, atraídos por descontos de 20% a 70%
em todo tipo de produto.
Só em Ciudad del Este, onde mais de mil
lojistas aderiram à promoção, a previsão é
vender cerca de US$ 400 milhões, bem acima
dos US$ 280 milhões da primeira Black Friday, realizada em maio deste ano, que atraiu
àquela cidade mais de 180 mil compradores.
Embora a cidade paraguaia seja a maior beneficiada com a vinda de consumidores, a
maioria dos comerciantes de Puerto Iguazú,
na Argentina, aderiu à promoção.
Em Foz do Iguaçu, hotéis, restaurantes e
espaços de lazer, como o Iguassu Boulevard,
também vão participar. Várias lojas, principalmente da Avenida Brasil, vão oferecer
descontos, visando atrair não só os compradores de fora, mas os próprios iguaçuenses.

Na linha do horizonte, as prosaicas luzes que
aparecem são as do aeroporto internacional
de Puerto Iguazú. Confira em: http://apod.
nasa.gov/apod/ap100514.html

RECONHECIMENTO
Prêmio para Itaipu, prêmio
para Gilmar Piolla
O jornalista Gilmar Piolla, superintendente
de Comunicação Social da Itaipu Binacional, recebe em nome da empresa, nesta
quinta-feira (22), o Top de Marketing 2012
na categoria Hotelaria, Turismo e Cultura,
concedido pela Associação dos Dirigentes
de Vendas e Marketing do Brasil - Seção
Paraná (ADVB-PR).
O prêmio é um reconhecimento à campanha
vitoriosa criada pela Itaipu para conquistar
votos para as Cataratas do Iguaçu na eleição
promovida pela fundação suíça New Seven
Wonders para escolha das sete maravilhas
naturais do planeta.
A solenidade de entrega do prêmio, considerado “o Oscar do marketing paranaense”
será às 19h30, no pequeno auditório da Universidade Positivo, em Curitiba.
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