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PRIMAVERA

Atividades e disputas ao ar livre abrem a
nova estação em Foz

Exatamente às 17h44 de domingo, dia 22,
começa oficialmente a Primavera. Durante
uma semana inteira, Foz do Iguaçu terá
atividades e disputas, desde o Passeio Ciclístico da Primavera, na usina de Itaipu,
até arremesso de celulares e maratona internacional.

às 9 horas, da barreira de controle,
em frente ao Centro de Recepção de
Visitantes.
Basta
levar um quilo de
alimento não
perecível
(exceto
fubá
e
sal) e muita disposição para
fazer o percurso de
8,4 km, ida e volta,
entre a barreira e o Mirante do Vertedouro.
Além de saudar a primavera, o passeio,
uma parceria entre Itaipu, a RPCTV e entidades de Foz do Iguaçu, também homenageia o Dia Mundial Sem Carro. A expectativa é reunir 2.500 participantes.

A programação da semana, que inclui também as comemorações do Dia Mundial do
Turismo (27 de setembro), aumenta as opções de lazer e diversão tanto para os moradores como para os visitantes. É só participar. Confira.

O superintendente de Comunicação Social
de Itaipu, Gilmar Piolla, convida toda a população e diz que o evento “reforça o nosso compromisso com a sustentabilidade e
mostra que Itaipu está de portas abertas
para receber a comunidade”.

De bicicleta

Segundo Piolla, o passeio ciclístico deverá se repetir mais vezes ao longo do ano.

Visitar a usina de Itaipu é sempre um bom
programa. Mais interessante ainda é passear pelas vias
internas sobre
uma bicicleta.
E é isso que vai
proporcionar o
1º Passeio Ciclístico da Primavera, neste domingo, aberto
à comunidade.
A largada será

Pré-maratona
A Maratona Internacional de Foz do Iguaçu será no outro domingo, dia 29, mas já
neste próximo os atletas da Acorrefoz farão
um “aquecimento” logo de manhãzinha,
correndo 10 quilômetros, com largada e
chegada na Praça da Paz.
Na mesma praça, a partir das
8h, um brinquedo pedagógico
gigante permitirá que as crianças façam um passeio simulado pelos

atrativos de Foz do Iguaçu. É
uma atividade bem apropriada para abrir a Semana do Dia
Mundial do Turismo.
Ao lado da praça, estará o Cinemóvel, uma carreta baú adaptada, com telão e poltronas, onde
são exibidos filmes e vídeos em
3D. Haverá ainda uma oficina de
sensibilização e hospitalidade
no turismo e outra sobre o uso
da bicicleta em favor do
meio ambiente.

Maratona e celular
Já no outro domingo, dia 29, Foz terá dois
grandes eventos esportivos e quase simultâneos. O Sesc Paraná promove, a partir
das 6h, a Maratona Internacional de Foz
do Iguaçu, que terá largada próximo ao
Mirante do Vertedouro da usina de Itaipu
e chegada em Porto Canoas, pertinho das
Cataratas do Iguaçu.
São três provas. A maratona em si tem percurso de 42.195 metros. Há ainda a maratona
de revezamento em duplas e a prova de 11,5
km, dentro do Parque Nacional do Iguaçu.
O outro grande evento é o 6º Torneio Sul-Americano de Arremesso de Celular, que
será disputado no o Gramadão da Vila A de
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.

que mais gastam.

INTERCÂMBIO

Comitiva de Xiamen,
cidade-irmã de Foz, vem
conhecer mercado local
Uma comitiva da cidade chinesa de Xiamen
vem a Foz do Iguaçu até o final do ano, para
um intercâmbio de informações na área de
turismo. No último dia 12, os prefeitos de
Foz e de Xiamen assinaram na China um
acordo de irmandade, que prevê intercâmbios cultural, social, turístico e econômico.
Segundo o secretário municipal de Turismo,
Jaime Nascimento, Xiamen tem interesse em
atrair visitantes brasileiros, enquanto Foz,
por sua vez, também quer aumentar a vinda
de turistas da China, hoje o país com o maior
número de viajantes ao exterior e também os

Xiamen é uma cidade portuária, fundada há 1.731 anos, com
3,6 milhões de habitantes. Localizada numa ilha, com um cenário de muitas belezas, recebe anualmente 41
milhões de visitantes, a maioria chineses.
A cidade é bem cuidada e sua legislação obriga quem constrói a plantar árvores e manter
jardins, ideia que pode ser adaptada para a
realidade iguaçuense, segundo Nascimento.
O secretário lembra que milhares de chineses vinham todos os anos a Foz do Iguaçu,
na época em que projetaram e deram início
à construção da usina de Três Gargantas,
para aprender com a usina de Itaipu.

Na Rússia - Foz do Iguaçu é um dos maiores destaques do estande que o Brasil levou à Leisure
Fair, em Moscou, na Rússia. O evento foi aberto
na terça-feira, 17, e prossegue até esta sexta.
O estande brasileiro tem área de 100 m² e
conta com 17 co-expositores: sete destinos
(incluindo Foz), oito empresas do setor e as
companhias aéreas TAP e Latam.
Na parte lateral do estande, Foz do Iguaçu
tem sua imagem em destaque, juntamente
com o Rio de Janeiro. O estande da Argentina
também salientou o Destino Iguaçu, com uma
grande imagem das Cataratas do Iguaçu.

Agora, com uma boa campanha de divulgação, Foz do Iguaçu pode atrair os chineses
com seu maior atrativo, as Cataratas do
Iguaçu, já que eles gostam de visitar lugares exóticos e com natureza exuberante.

ARQUITETURA

No corredor do turismo, casa une design e sustentabilidade
O conceito de casa-contêiner ainda é recente no Brasil, mas nos Estados Unidos
e Europa já é conhecido pelo menos desde
2001. Em Foz do Iguaçu, a proposta ganha
um novo status, que alia sustentabilidade e
requinte no evento Casa Foz Design.

CURTAS

Para mostrar que é viável e até mais barato
utilizar contêineres e materiais que causam
menor impacto ambiental, foi montada
uma casa de 498m² na Avenida das Cataratas, que liga o centro de Foz ao aeroporto e
ao Parque Nacional do Iguaçu.
A casa utiliza 15 contêineres, todos com dez
anos de uso no transporte de carga no mar.
Numa área total de exposição de 1.020m²,
arquitetos, engenheiros e outros profissionais, além de artistas, se esmeraram em
montar aposentos e espaços de exposição
que esbanjam criatividade.

Comtur – O Conselho Municipal de Turismo reuniu-se esta semana para discutir a
questão da regulamentação das pousadas
de Foz do Iguaçu. A intenção é apresentar
uma proposta de lei à Câmara Municipal,
com base no que foi discutido com representantes das pousadas, do Sindicato de
Hotéis e de outras entidades do turismo.
O Comtur também está analisando a legislação
que trata da atuação dos guias de turismo em
Foz do Iguaçu, com vistas à sua atualização.

A Casa Foz Design será inaugurada no dia 2
de outubro e funcionará até 3 de novembro.
Haverá vários eventos culturais, no horário
das 17h às 22h, de quarta a sexta-feira, e das
14h às 22h, nos sábados e domingos.

PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU
Frota usará ônibus movidos a eletricidade e biodiesel
A frota de ônibus que transporta turistas
dentro do Parque Nacional do Iguaçu será
substituída por modelos híbridos, que funcionam com dois motores, um elétrico e
outro mo-

vido a biodiesel. A apresentação dos ônibus,
fabricados pela Volvo na unidade de Curitiba, será nos dias 7 e 8 de outubro.
A empresa Cataratas do Iguaçu S.A.,
que administra a visitação turística dentro do Parque Nacional do Iguaçu, utiliza atualmente 13 ônibus a diesel, dos
quais cinco articulados, com
capacidade para transportar
72 pessoas, e oito double-decks, para 67 passageiros.

A substituição por ônibus híbridos trará
benefícios ambientais e até econômicos,
já que eles consomem menos combustível
que os convencionais e sofrem menos desgaste do motor e freios.
O ônibus da Volvo economiza até 35% de
combustível e gera 50% a menos de poluentes do que é permitido pela legislação europeia mais recente, a Euro 5 – bem mais rigorosa que no Brasil. Além disso, não emite
qualquer ruído em cerca de 30% a 40% do
tempo em que está operando.
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