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NA AVENIDA
Escola de samba paulista vai desfilar belezas de Foz do Iguaçu

Confira o enredo:
Clareou/uma alvorada de magia/desperta
amor.../ ao som da nossa sinfonia.
A Escola de Samba Tom Maior vai cantar e
mostrar os atrativos de Foz do Iguaçu no
Sambódromo do Anhembi, na capital paulista, no carnaval de 2014. O enredo da Tom
Maior, que faz parte do grupo Especial, é
“Foz do Iguaçu: destino do mundo - sinfonia em Tom Maior”.
A escola, que desfila na sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014, vai homenagear, com alegorias e fantasias, o centenário de Foz do Igua-

çu, cidade conhecida no mundo inteiro pelas
Cataratas, uma das sete maravilhas da natureza, e pela usina hidrelétrica de Itaipu, uma
das maravilhas da engenharia moderna.
O carnavalesco Mauro Quintaes diz que o
enredo, criado pelos compositores Maradona, Turko, Rafa do Cavaco, Celsinho Mody,
Ricardo Netto e Igor Leal, “tem natureza,
tem beleza, tem cor, tem tudo” para garantir uma boa pontuação no sambódromo.

Vamos viajar entre as matas/ lendas, corredeiras, cascatas/onde a bela índia se apaixonou/revelando a fúria da serpente/ A
maldade fez presente/ e quando o encanto
se quebrou/ um paraíso enfim surgiu/abençoado pelo Criador/ a maravilha do Brasil.
Na dança das águas eu vou me banhar/lavar a
alma na cachoeira/ Ora yê yêo Oxum proteja
o meu pavilhão/ e as águas da nossa nação.
Olha o muambeiro trazendo de lá/ no jeitinho brasileiro pro lado de cá/ na “amizade”
dá pra negociar.
É jogo de sorte ou azar/ gira a roleta... deixa
girar/ no cassino aposto a minha emoção/
levando a energia de Itaipu/ 100 anos de Foz
do Iguaçu/ patrimônio cultural/ és o parque
nacional/ cenário perfeito do meu carnaval.
Escute a voz do coração/ que nasce dentro
do meu peito/ vou mergulhar na “foz” da
emoção/ sou Tom Maior e não tem jeito.

X GAMES
Ministério do Esporte
confirma nova etapa
dos jogos em Foz

tes para os jogos, lembra o prefeito Reni
Pereira, é a mídia espontânea que os X Games geram, a começar pela transmissão
ao vivo pela ESPN, que atinge cerca de 430
milhões de residências em todo o mundo.
Em 2013, os X Games trouxeram a Foz do
Iguaçu 178 atletas de 24 países, que disputaram 15 modalidades em quatro esportes:

FUNDO IGUAÇU
Gilmar Piolla é reeleito
Em assembleia geral, o Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu –
Fundo Iguaçu reelegeu nesta quarta-feira
(28), para mais um mandato de dois anos
e meio na presidência, o jornalista Gilmar
Piolla, que é superintendente de Comunicação Social da Itaipu Binacional.
O presidente do Sindicato de
Hotéis, Bares e Restaurantes,
Carlos Silva, foi reeleito vice-presidente. A secretaria-geral
do Fundo Iguaçu permanece
com Ênio Eidt.

A realização de uma nova edição dos jogos
radicais X Games, em Foz do Iguaçu, já está
confirmada para 2014, segundo o secretário
municipal de Turismo, Jaime Nascimento.
Ele informou que o Ministério do Esporte
já garantiu apoio do governo federal.

skate, BMX, moto-X e rali de carro.
O Brasil, com 25 atletas, foi o segundo país
em número de medalhas, atrás apenas dos
Estados Unidos.

Até 30 de isetembro serão entregues as
obras de ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Iniciadas em março do ano passado, as obras
representam um investimento de R$ 68 milhões, por meio do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC).

Tão importante quanto a vinda de visitan-

DESTINO IGUAÇU
Depois dos gaúchos, catarinenses são alvo de ação de mercado

A ação faz parte do plano de promoção de
Foz do Iguaçu em municípios localizados
em um raio de aproximadamente mil quilômetros, que hoje são os que mais enviam
turistas para o destino.
Ainda em Santa Catarina, a equipe retornará com a campanha a Joinville, onde
já desenvolveu um workshop na semana
passada, para reforçar a divulgação entre

AEROPORTO
Infraero garante término das
obras até final de setembro

Prevista para o mês de abril de 2014, a segunda edição das olimpíadas radicais deverá atrair ainda mais visitantes do que a
etapa deste ano, quando vieram à cidade
milhares de turistas, que garantiram 80%
de ocupação da rede hoteleira.

Intitulada “Foz do Iguaçu, Bem-vindo ao
Inesquecível”, a ação de mercado promovida
pelo Destino Iguaçu promove nesta quinta-feira (29), no Hotel Majestic, em Florianópolis, um workshop para agentes de viagem. A
partir desta sexta-feira, até 12 de setembro, a
campanha de divulgação para o público em
geral se concentrará no Shopping Beira Mar.

Piolla apontou como prioridades para os próximos
dois anos concluir os
projetos de modernização da infraestrutura
do Destino Iguaçu.

o público do Shopping Mueller, entre os
dias 14 e 25 de setembro.

Antes, no Rio Grande do Sul
Santa Catarina é a segunda fase do projeto de
divulgação do Destino Iguaçu, que teve início
no dia 15 de agosto, em Porto Alegre (RS).
Como será feito também em outras cidades,
a campanha compreende um workshop para
os agentes de viagem e divulgação durante
15 dias em shopping centers.
O plano de promoção é uma iniciativa da Gestão Integrada do Turismo de Foz do Iguaçu,
que inclui a Secretaria Municipal de Turismo,
o Iguassu Convention & Visitors Bureau (ICVB),
o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), a
Itaipu Binacional e o Fundo Iguaçu.

Com o investimento, o terminal aumentará
sua capacidade para 3 milhões e 700 mil passageiros por ano, quase dois milhões a mais
do que pode atender atualmente.

Mais conforto
A ampliação inclui uma nova sala de embarque internacional, sistema de ar condicionado central inteligente, três esteiras de bagagens (duas domésticas e uma internacional),
novos banheiros, mais 12 salas comerciais
(agora serão 20) e um novo estacionamento,
entre outras melhorias.
Na área externa, estão sendo concluídas as
obras de um prédio para as empresas, do galpão para a Infraero e a instalação de centrais
de ar-condicionado, gás e água para incêndio.
O projeto prevê conexão wi-fi na sala de embarque e infraestrutura de apoio para pessoas com necessidades especiais.
O engenheiro da Infraero Ibrahim Dawa, responsável pelas obras, diz que “o que mais vai
chamar a atenção do passageiro é o conforto”,
e que se procurou privilegiar a operacionalidade e a funcionalidade do aeroporto.
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