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TURISMO ECOLÓGICO
Visitante pode conhecer de bicicleta atrativos de Foz do Iguaçu
o serviço inclui um almoço no restaurante
Recanto Gaúcho.
Gilson conta que muitos turistas se admiram ao saber que os locais onde podem
apreciar a natureza não se limitam ao Parque Nacional do Iguaçu. Um desses turistas, exagera o guia, “achou o passeio melhor que visitar as Cataratas”.
Alguns circuitos, como o city tour, são
tranquilos, mas para fazer o da Linha Martins, por exemplo, “tem que ter perna”,
como diz Gilson. O percurso, ida e volta,
é de 50 quilômetros. É mais ou menos a
mesma distância de outro circuito, que sai
do Iguassu Boulevard e segue até a usina
de Itaipu, percorrendo dali boa parte das
margens do reservatório.

Que tal passear pelo Parque Nacional do
Iguaçu de bicicleta? Ou fazer um city tour
por Foz do Iguaçu sobre duas rodas? Ou,
ainda, sempre numa magrela, fazer um longo percurso às margens do Lago de Itaipu?

Gilson José dos Santos, que se associou à
empresária Gisele Kuhn para comprar as 15
bicicletas – serão 35 até o final do ano e 60
até junho de 2013 – e os equipamentos de
segurança (luvas, capacetes e cantil).

O serviço Iguassu by Bike, cada vez mais
procurado por turistas e mesmo por moradores da região, oferece oito tipos de passeios, sempre com uso de equipamentos de
segurança e acompanhados por monitores.
O percurso pode ser tranquilo, somente em
vias asfaltadas, ou radical, em trilhas no
meio da mata, com direito até a atravessar
rios e a tomar banho de cachoeira.

Para quem curte a natureza, as opções incluem não só passeios pelo Parque Nacional
do Iguaçu como um roteiro pelas
trilhas ecológicas de Foz do Iguaçu, com paradas em cachoeiras.

A Iguassu by Bike é a única empresa de Foz
do Iguaçu especializada em “cicloturismo”.
Ela opera em dois locais: na entrada do Parque Nacional do Iguaçu e no Iguassu Boulevard (Avenida das Cataratas, 1118).
A ideia do serviço é do guia de turismo

Para os mais radicais, há passeios como o da Linha Martins,
que mesclam bicicleta, caminhada na mata a pé e navegação em
caiaques. O passeio Bike Cataratas Adventure, por sua vez, termina em barco ou rafting.
Cada passeio dura no mínimo
quatro horas ou, os mais longos, o dia inteiro. Nesse caso,

No caso dos passeios mais longos, um
carro de apoio acompanha os ciclistas. Se
alguém quiser desistir, a bicicleta segue
numa carretinha e o ciclista a bordo do
carro, até se sentir disposto novamente a
pedalar. Ou não.
Mais informações no site www.iguassybybike.com ou no telefone (45) 3523-3328.

OLHOS NO CÉU

ENCONTRO

Ufólogos de 15 países estão reunidos em Foz do Iguaçu

Caravana do Natal Encantado
também virá a Foz do Iguaçu
As atrações do Natal das Cataratas ganham
um reforço especial no dia 21 de dezembro,
quando chega a Foz do Iguaçu a Caravana
do Natal Encantado.

Que existe vida em outros planetas e que
somos visitados por discos voadores, periodicamente, eles já nem discutem. O que os
ufólogos querem agora é que o governo e o
exército abram seus arquivos sobre Objetos
Voadores Não Identificados (OVNIs).

com civilizações extraterrestres; e os governos, inclusive o do Brasil, sabem disso.

E é isso que vão debater os cerca de 600 participantes do IV Fórum Mundial de Ufologia
e do I Ufoz, que se reúnem desde esta quinta-feira (6) até domingo (9), no Hotel Golden
Tulip Internacional, em Foz do Iguaçu.

O terceiro e último dia de discussão será
encerrado com uma “vigília ufoastronômica internacional” no observatório do Polo
Astronômico Casimiro Montenegro Filho,
do Parque Tecnológico Itaipu.

Entre os participantes, além de apaixonados pelo tema, estão conferencistas de 15
países. Eles pretendem fazer um alerta ao
mundo: estamos próximos de um contato

Os fóruns foram organizados pela revista UFO,
em parceria com a Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU), com apoio do Iguassu Convention
& Visitors Bureau (ICVB) e da Itaipu Binacional.

E por que as autoridades escondem? - perguntam. Eles querem uma resposta ao questionamento que será feito no fórum de Foz do Iguaçu.

Realização do governo do Estado e do Ministério da Cultura, com apoio de várias
instituições e empresas, a Caravana do Natal Encantado traz o Papai Noel, que distribui brinquedos a crianças carentes, e uma
companhia de teatro, que fará apresentações com muita música e alegria.
A caravana chega a Foz do Iguaçu às 17h. O
local da apresentação será a Praça da Bíblia.
Já o Natal das Cataratas terá atrações até
dia 23, domingo que antecede o Natal, sempre na Praça do Mitre, no centro da cidade.
Na última noite, o público irá conhecer o
Presépio, durante a apresentação da Cantata de Natal pelo Coral e Orquestra da
Fundação Cultural.

DESTINO IGUAÇU

Aeroporto, Cataratas e Itaipu já comemoram recordes
Depois de um
crescimento
de
46,27% no ano
passado, o maior
entre todos os terminais aéreos do
País, o Aeroporto
Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu, segue para um novo recorde em 2012.
No dia 2 de dezembro, o número de embarques e desembarques já havia chegado a
1.617.754 pessoas, 3,61% a mais que no mesmo período do ano passado.
A previsão é que até o dia 31 mais 150 mil
pessoas passem pelo terminal, que encerrará o ano com quase 1,8 milhão de embarques e desembarques, 4,5% a mais do que
os 1.690.310 registrados em 2011.
O aeroporto reflete o melhor período já
vivido pelo Destino Iguaçu. No Parque Nacional do Iguaçu, o recorde anual de visi-

tação foi batido no dia 2
de dezembro,
com o ingresso acumulado
neste ano de
1.349.188 pessoas, superando todo o ano passado.
Do total de visitantes registrados no Parque Nacional do Iguaçu, a maioria, 53%, é
de brasileiros; 24% são turistas do Mercosul e 22% de outros países. Por enquanto,
o mês com mais visitantes em 2012 foi janeiro, com 198.521, enquanto maio teve o
menor número, 81.315 visitantes.
O Complexo Turístico de Itaipu também
registra recordes de visitação. Com o
resultado de novembro – 49.367 turistas,
42,12% a mais que no mesmo mês de 2011
-, Itaipu já recebeu 391.273 visitantes em
2012, superando os 390.592 de todo o
ano passado.

PRÊMIO CAIO
Piolla recebe o título de
Personalidade do Ano
O
jornalista
Gilmar
Piolla, superintendente
de Comunicação Social
da Itaipu Binacional e
presidente do Fundo
Iguaçu, recebe na próxima segunda-feira, dia
10, o título de Personalidade do Ano no
Prêmio Caio 2012, a mais importante premiação da indústria brasileira de eventos.
Piolla foi escolhido por sua contribuição
para o turismo de Foz do Iguaçu, em especial pela mudança na imagem do destino,
com campanhas como a Vote Cataratas.
Essa campanha trouxe, além do resultado imediato – a escolha do atrativo entre
as sete maravilhas naturais do planeta -,
uma repercussão que garantiu recordes
de visitação e um aumento considerável
no número de grandes eventos, incluindo
os esportivos.
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