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COMPETIÇÃO

USINA DE ITAIPU

Arremesso de celular e de notebook
faz alerta para lixo eletrônico

Passeio ciclístico será
em nova data, na
chegada da primavera
O 1º Passeio Ciclístico de Itaipu, inicialmente
marcado para 25 de agosto, foi transferido para
22 de setembro, exatamente no dia em que
começa oficialmente a primavera. O passeio,
aberto à comunidade de Foz do Iguaçu e região,
deverá se repetir mais vezes ao longo deste ano.

Na terra dos esportes radicais, uma competição inusitada: lançamento de celular e de
notebook. Já em sua sexta edição, o Torneio
Sul-Americano de Arremesso de Celular será
disputado no dia 29 de setembro, no Gramadão da Vila A, em Foz do Iguaçu. No mesmo
local, haverá ainda o Arremesso de Notebook,
único no mundo.
No ano passado, 400 pessoas participaram
da competição, que
registrou
um recorde – o celular que voou
mais
longe
atingiu 99,60
metros
de

distância.
Mas a ideia
não é só
competir, é conscientizar a população sobre
a destinação correta do lixo eletrônico, hoje um
dos maiores problemas ambientais do mundo.
Os torneios foram idealizados por Gabriel
Campos, funcionário da área de Segurança
Empresarial da usina de Itaipu, em 2008, que
se inspirou numa competição que já existia na
Finlândia, terra da Nokia. Ele acrescentou, nas
edições seguintes, o arremesso de notebooks,
ao perceber que representavam também um
problema sério, ao virar sucata.
O torneio oferece prêmios para os primeiros
colocados – estadia em hotéis, jantar e, para o
primeiro lugar, uma viagem ao Rio de Janeiro,
com acompanhante - e também contribui com
entidades assistenciais. Cada participante precisa doar dois quilos de alimentos não perecíveis.

A largada será às 9h, na barreira de controle
da usina. O percurso será de 10 quilômetros,
ida e volta, até o Mirante do Vertedouro. Um
dos veículos elétricos montados na usina será
o carro-madrinha do pelotão de ciclistas, ao
longo de todo o trajeto.

COPA DO MUNDO

INSTITUTO ROTARY
Encontro reúne rotarianos de
todo o Brasil em Foz do Iguaçu

Fifa confirma oficialmente Foz do Iguaçu
como centro de treinamento
Em ofício ao Fundo de Desenvolvimento e
Promoção Turística do Iguaçu – Fundo Iguaçu, a Fifa informou que duas das três propostas apresentadas por Foz do Iguaçu para
ser centro de treinamento de uma das seleções que vão disputar a Copa do Mundo de
2014 atendem aos requisitos necessários.
As estruturas do Flamengo Esporte Clube
e do Hotel Iguassu Resort (foto) “são compatíveis” para participar do processo de
seleção, diz o ofício, assinado por Frederico Nantes, gerente geral de Competição e
Serviços às Equipes do Comitê Organizador
da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014. Já a
estrutura do estádio do ABC foi descartada.
“Agora, com esse posicionamento oficial, temos tranquilidade para trabalhar nas adequações necessárias, conforme os projetos
apresentados à Fifa”, afirma o presidente do
Fundo Iguaçu e superintendente de Comunicação Social da Itaipu, Gilmar Piolla. O trabalho seguinte será despertar o interesse de
uma das seleções.

Iguaçu conseguirá atrair uma das equipes
que vêm disputar a Copa do Mundo. “Como
a Fifa aprovou dois campos de treinamento,
podemos até captar duas seleções”, afirma.
Ele considera, ainda, que tão importante
quanto essa conquista é o legado que ficará para a cidade, depois da Copa do Mundo. “Teremos dois locais que poderão atrair
grandes times para pré-temporadas ou
mesmo para amistosos”, afirma.

Trunfos da candidatura
Gilmar Piolla lembra que Foz do Iguaçu tem
uma série de diferenciais, em relação a outras
cidades, para atrair o interesse de uma das 32
seleções. O primeiro deles é a localização estratégica, que permitirá atender seis das 12 chaves
que compõem a Copa do Mundo no Brasil.

O secretário municipal de Esportes, Anderson
Andrade, diz que tem certeza de que Foz do

A distância dos locais de treinamento e dos
hotéis oferecidos na proposta em relação
ao aeroporto também é outra vantagem de
Foz do Iguaçu. O estádio do Flamengo, uma
das propostas aprovadas pela Fifa, está a 20
minutos do aeroporto. A distância ainda é
menor no caso do Iguassu Resort.

CONSCIENCIOLOGIA

estética, entre outros atrativos.

“Bairro do conhecimento” terá
hotel para 300 hóspedes
Cognópolis, o “bairro do conhecimento” de
Foz do Iguaçu, contará com um hotel para
300 pessoas, que atenderá não apenas os
visitantes do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (Ceaec), como os turistas
em geral. O Hotel Providencial contará com
apartamentos amplos e estrutura de lazer
com piscinas, academias de ginástica e de

As obras do hotel, que terá cinco andares, já
foram iniciadas e estão na fase de fundação.
A previsão é que estejam concluídas ainda no
primeiro semestre do ano que vem, segundo
o presidente da Associação Internacional para
Expansão da Conscienciologia, Cesar Cordioli.
Ele diz que a instituição está negociando com
uma rede de hotéis para que assuma a administração do empreendimento em Cognópolis. Segundo ele, o hotel seguirá
o conceito ecológico, na linha
village spa. O empreendimento
contará com um centro de convenções de 600 lugares, além de
salas auxiliares.

Entre 5 e 7 de setembro, Foz do Iguaçu
sedia o 36° Instituto Rotary do Brasil. A
sede do evento será o hotel Bourbon Cataratas Resort, mas outros sete hotéis já
tiveram apartamentos reservados para os
participantes: Viale Cataratas (50 apartamentos bloqueados na data), Iguassu
Express (20), Dom Pedro (50), Continental
Inn (35), Recanto Park (70 apartamentos
e 30 suítes) e Mabu.
O Rotary do Brasil escolheu Foz do Iguaçu
tanto pela infraestrutura quanto por seus
atrativos, que vão garantir a realização de
“um evento memorável”, como afirma a diretora 2013-2015 do Rotary International,
Celia Cruz de Giay.
O Rotary Club existe no Brasil desde 1923,
quando foi criado o primeiro clube, no
Rio de Janeiro. Hoje, são 2.378 espalhados
por todo o Brasil, que reúnem 55.020 rotarianos. No mundo, o Rotary existe em
189 países. São 34.491 clubes e 1.220.507
rotarianos, segundo o Rotary International do Brasil.

Iguaçu. Tem aproximadamente 7 milhões de
metros quadrados, incluindo áreas de preservação ambiental, dos quais 1,6 milhão de
m² pertencem à Conscienciologia que, além
de instituições voltadas a estudos, implantou nove condomínios residenciais, onde já
foram construídas mais de cem moradias.
O termo conscienciologia foi criado em 1981,
pelo médico e pesquisador Waldo Vieira,
para nomear as pesquisas da consciência e
suas diversas formas de manifestação.

O bairro
Criado em maio de 2009, Cognópolis fica na área rural de Foz do
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Divulgação Conscienciologia e Divulgação Iguassu Resort.

