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EVENTO
FozHair Internacional atrai caravanas de profissionais da beleza
Cabeleireiros, maquiadores, manicures e esteticistas já marcaram encontro
em Foz do Iguaçu, nos dias 20, 21 e 22
de outubro, quando acontece o FozHair
Internacional, no Rafain Expocenter.
Eles vêm não só do Sul do Brasil, principalmente, mas até em caravanas da
Argentina, Paraguai e Peru. No ano
passado, o evento bateu recorde, com
120 expositores e um público de mais
de 5 mil pessoas.
O FozHair Internacional já está em
sua 13ª edição e se firmou como o
maior evento de beleza do Sul do País.

ELÉTRICOS

O pequenino Twizy
associa sua imagem à
gigantesca Itaipu
Um dos assuntos em destaque, na semana, foi o anúncio do acordo técnico
entre a montadora Renault e a usina de
Itaipu. Pela parceria, a Itaipu montará 32
carros elétricos Twizy, para uso na área
da usina e também em outras empresas
do setor elétrico.
A usina já produz protótipos do Palio
Weekend e de caminhão e ônibus movidos
a eletricidade. O objetivo de Itaipu é
garantir know-how nesta área.

ACORDO

Foz e Ciudad del Este
resolvem impasse
com táxis e vans
Depois de muitas negociações, o Conselho
Municipal de Turismo (Comtur) conseguiu
um acordo com a prefeitura de Ciudad del
Este, no Paraguai, para que táxis e vans
de agências de turismo de Foz do Iguaçu
possam trazer os turistas que levarem para
o outro lado da fronteira.
Com base numa lei municipal de 2001, os
paraguaios queriam que os motoristas brasileiros apenas deixassem os turistas, caben-

do o retorno a vans e táxis do país
vizinho. A polêmica começou há
15 dias, mas agravou-se na última
segunda-feira, 7.

Acordo
Na quarta-feira, finalmente, as
autoridades paraguaias reconheceram que, por um acordo entre
Brasil, Paraguai e Argentina, de
2007, as agências de turismo e táxis podem fazer também o transporte de retorno, desde que portando a
documentação exigida.
Segundo o secretário municipal de Turismo,

Jaime Nascimento, o problema foi resolvido
também graças a um acerto para que as
agências iguaçuenses façam algumas modificações no leva-e-traz de turistas.

“os voos rasantes de algumas espécies chegam
a assustar, mas arrancam boas risadas depois”.
O passeio ao Paraguai foi no período da tarde
do primeiro dia, onde ele recomenda que se vá
depois de conferir a cotação do dólar. No dia
em que foi às compras, a moeda americana estava muito valorizada, encarecendo os preços.

Nas Cataratas

NA MÍDIA

MetrôNews mostra “roteiro de
aventura, natureza e compras”
O jornal MetrôNews, distribuído gratuitamente entre os usuários do metrô de São Paulo,
publicou extensa reportagem sobre o destino
Iguaçu. Com o título “3 fronteiras, 2 idiomas, 1
maravilha”, o jornal reserva muitos elogios aos
atrativos, mas ressalva: “Evite viajar em dias
com temperaturas inferiores a 3°C!”.

Em compensação, no dia seguinte o passeio
foi “de tirar o fôlego”: ele visitou as Cataratas do Iguaçu. “Por mais que se tente traduzir, apenas a visita in loco pode fazer o
turista entender a dimensão”, diz o repórter.
Mas “não basta apenas olhar”: além da contemplação, é possível fazer uma “imersão”
na paisagem, tanto no passeio do Macuco
Safari quanto em esportes como o rafting,
a descida das corredeiras em bote inflável,
escolhida por Paulo Manso.
À noite, em Puerto Iguazú, depois de passar
pelo Dutty Free, o repórter fechou o segundo dia com “um bom bife de chorizo e um
vinho” num restaurante local.

Experiência própria do repórter Paulo
Manso, que chegou à cidade, junto com o
fotógrafo Sílvio César da Conceição, num
dia frio de um dos invernos mais rigorosos
dos últimos anos.

Interesse coreano – Já aprovada pela Fifa
para ser um dos centros de treinamento
para seleções que vierem participar da Copa
do Mundo de 2014, Foz do Iguaçu recebeu,
no último dia 4, representantes da Associação Sul-Coreana de Futebol. Eles vieram conhecer a estrutura hoteleira e detalhes sobre os projetos dos centros de treinamento.

O secretário municipal de Esportes, Anderson Andrade, acredita que outras oito a
dez seleções virão conhecer Foz do Iguaçu.
Como a cidade terá dois campos de treinamento, poderá abrigar duas seleções. Mas
a escolha ainda vai depender do sorteio das
seleções e das chaves, em dezembro.
Latinoware – Exatamente 4.126 pessoas já
estão inscritas para participar da 10º Conferência Latino-americana de Software Livre
(Latinoware), entre 16 e 18 de outubro, no
Parque Tecnológico Itaipu (PTI). As inscrições on line terminaram no dia 4 e agora
só poderão ser feitas no local do evento.

O custo dá direito a participar da programação completa, que inclui cerca de 150 pa-

Organizador do Ufoz diz que
ETs se interessam por Itaipu
O coordenador e idealizador do 5° Fórum Mundial de Ufologia, Ademar José Gevaerd, que
acontece entre 21 e 24 de novembro, em Foz
do Iguaçu, afirma que a cidade está numa das
regiões mais propícias às aparições de discos
voadores, por causa da usina de Itaipu.
Segundo ele, os extraterrestres observam com
especial atenção as usinas que produzem energia elétrica. “Tenho vários depoimentos de
pessoas que viram objetos sobre a hidrelétrica
e sobre o lago de Itaipu”, afirmou, em entrevista à rádio CBNFoz.
Durante o encontro, que no ano passado reuniu cerca de 500 pessoas, também em Foz do
Iguaçu, haverá novamente uma “vigília ufo-astronômica” no Polo Astronômico Casimiro
Montenegro Filho, instalado dentro da área de
Itaipu e que, na avaliação de Gevaerd, é “um dos
mais completos e bem equipados observatórios
astronômicos do Brasil”.

Nas alturas
Para encerrar sua vinda a Foz do
Iguaçu, “a cereja do bolo”, como ele
se referiu a um salto de paraquedas. Para o repórter, mesmo para
quem nunca saltou antes (como
ele mesmo), “vale a pena superar
cada segundo de medo”, porque, lá
no alto, “a sensação de liberdade é
insuperável!”.

“Roteiro em Foz garante aventura, natureza
e compras”, diz o título que dá início ao périplo do repórter pelos atrativos do destino. Ele
começou o passeio pela usina de Itaipu, “a 7ª
maravilha do mundo moderno”; depois, foi ao
Parque das Aves, “um santuário ecológico”. Ali,

CURTAS

DISCOSVOADORES

lestras, além de oficinas, feiras, workshops
e mesas redondas. Mais informações em
http://2013.latinoware.org/pt/.

30% a 40% do
tempo em que
operam.

Outubro rosa – Nesta sexta-feira tem o espetáculo da iluminação da barragem, uma
das atrações
do Complexo Turístico
de Itaipu. E,
hoje,
com
um diferencial: os condutos forçados (que parecem gigantescos
tubos) aparecerão com a cor rosa.

A exemplo dos
outros ônibus
da frota, os híbridos também
foram pintados com cores especiais e receberam imagens de animais da fauna nativa
da Mata Atlântica: cobra-caninana, gralha-picaça, puma, tamanduá-mirim e jacutinga.

A Itaipu integrou-se à lista de edifícios e
monumentos do mundo inteiro que participam da campanha do Outubro Rosa,
movimento internacional da luta contra o
câncer de mama.
Híbridos no parque – O Parque Nacional do
Iguaçu já integrou à frota que transporta os
turistas que visitam as Cataratas cinco ônibus híbridos, movidos a eletricidade e diesel. Além de menos poluentes, esses ônibus
também não emitem qualquer ruído em

Caravana do Mato Grosso – Uma missão mato-grossense, das cidades de Alta Floresta e Paranaita, está em Foz do Iguaçu para conhecer
como funciona o setor de turismo. A missão,
organizada pelo Sebrae-MT em parceria com o
Instituto Marca Brasil (IMB), trouxe 21 empresários dos setores de gastronomia, hotelaria e
artesanato, além de representantes de instituições de ensino superior e do poder público.

Os visitantes estão conhecendo os atrativos e também vão assistir a palestras sobre
vários temas, entre eles o funcionamento
da Gestão Integrada do Turismo e do Conselho Municipal de Turismo.
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