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COPA DO MUNDO

PESQUISAS

Começam as obras do Centro de Treinamento de Foz do Iguaçu
dois campos, apresentadas pela Gestão Integrada do
Turismo de Foz do
Iguaçu – o do Flamengo e o do Hotel
Iguassu Resort.

O estádio do Flamengo Esporte Clube de
Foz do Iguaçu está sendo preparado para se
tornar o Centro de Treinamento de Seleções
(CTS) da Copa do Mundo Fifa 2014.
As obras, que incluem reforma e ampliação
dos vestiários, iluminação e adequação dos
gramados aos padrões exigidos pela Fifa,
estarão concluídas no prazo máximo de
90 dias, segundo o superintendente de Comunicação Social da Itaipu e presidente do
Fundo Iguaçu, Gilmar Piolla.
De acordo com Piolla, pelo menos duas seleções já manifestaram interesse em fazer
os treinamentos em Foz do Iguaçu, cidade
que, pela localização estratégica, permitirá
atender seis das 12 chaves que compõem a
Copa do Mundo no Brasil.
O estádio do Flamengo está localizado no
corredor turístico e perto dos principais hotéis da cidade. Entre todos os centros de treinamento já selecionados pela Fifa no Brasil,
é o estádio mais próximo de um aeroporto.

Candidaturas
A Fifa havia aprovado as candidaturas de

A opção pelo Flamengo
foi
pelo
maior alcance social, já que o estádio
é reconhecido como
de utilidade pública
há mais de 30 anos,
abriga diversas competições esportivas e mantém uma escola de
futebol de base para crianças e jovens que
vivem em situação de risco.
Como contrapartida aos investimentos, o
estádio assume uma série de compromissos, entre os quais o de permitir o uso do
campo pela equipe local que disputará o
Campeonato Paranaense e o Brasileiro de
Futebol Feminino e, também, para a equipe
que participará do Campeonato Paranaense de Futebol Sub-18 Masculino.

Parcerias
A execução dos projetos de melhorias no
Estádio do Flamengo, para adequá-lo às
exigências da Fifa, foi possível graças à parceria entre empresas e instituições: Itaipu
Binacional, Prefeitura, Fundo Iguaçu, Itamed, Tarobá Construções, Terraplanagem
Imperador, Macuco Safari, Três Fronteiras
Artesanato e Chocolate Caseiro, Enerluz e
Flamengo Esporte Clube.
Gilmar Piolla afirma que essas parcerias “estão tornando esse sonho realidade. Vamos
fazer um CTS de qualidade - e o que é mais
interessante, a preço de custo”, conclui.

Foz do Iguaçu agora
conta com Observatório
de Turismo
Afinal, quantos turistas Foz do Iguaçu recebe durante um ano inteiro? Pelos indicadores
utilizados atualmente, são cerca de 2,5 milhões de visitantes. Mas, pela ocupação média dos leitos que a cidade oferece, considerando ainda os turistas que se hospedam em
Puerto Iguazú, Ciudad del Este e em cidades
vizinhas, o número pode ser bem maior.
Para o secretário municipal de Turismo, Jaime Nascimento, a metodologia utilizada
atualmente é defasada e precisa ser revista.
E é este o objetivo do Observatório de Turismo de Foz do Iguaçu, criado nesta quinta-feira (27), que conta com apoio do Ministério do Turismo e terá o aval da Organização
Mundial do Turismo (OMT).
O observatório, que será operado pela secretaria, em parceria com Instituto Polo Internacional Iguassu, Sebrae e Centro Universitário UDC, adotará metodologia moderna
para os estudos da demanda turística, segundo o secretário, e analisará os números
das pesquisas de maneira sistemática.
Segundo Jaime Nascimento, a metodologia
que vinha sendo empregada na cidade, utilizada pela Secretaria de Turismo do Paraná,
“não reflete com clareza o que é a demanda
turística de Foz do Iguaçu”.
Na verdade, ele explica que Foz já faz pesquisas há bastante tempo, mas, com o observatório, poderá aperfeiçoar as metodologias,
principalmente pela parceria com a UDC.
Cidades como São Paulo e Florianópolis contam com observatórios, que fazem estudos sobre o comportamento do turismo, contribuindo para tornar o destino melhor tanto para
turistas quanto para os próprios moradores.

CURTAS
Horário do comércio - Até a sexta-feira,
6, o novo horário do comércio de Foz do
Iguaçu será das 8 horas às 20 horas. De
9 a 23 de dezembro, as lojas ficam abertas até às 22 horas. Nos finais de semana,
o comércio irá funcionar até às 17 horas,
com exceção do sábado, 21, que irá atender até às 20 horas.
O novo horário também irá beneficiar
aqueles que precisam de mais presentes
de última hora. Na véspera de Natal, 24
de dezembro, as lojas estão abertas até
às 17 horas.
Eventos – Durante o Seminário Prêmio
Caio, no dia 10 de dezembro, em São Paulo, Foz do Iguaçu será apresentada como
“um dos melhores destinos para realizar
congressos e convenções nacionais ou internacionais no Brasil, integrado com Argentina e Paraguai”.
A apresentação será feita pelo especialista Júlio Urban. A iniciativa faz parte do
projeto “Seleções Destinos Brasileiros”, da
Eventos Expo Editora, em parceria com a
Eventpool, a Atlantica Hotels e a TAM.
Além de Foz, serão apresentados dados
sobre a estrutura para eventos de 34 cidades de 20 estados.
Paraquedismo - Cerca 70 paraquedistas paranaenses se reúnem numa festa de confraternização, entre os dias 6 e 8 de dezembro, em Foz do Iguaçu. Eles participam do
encontro anual da Federação de Paraquedismo do Paraná, uma festa onde não vão
faltar muitos saltos.
O encontro será na Estância Pilatus, onde
a Skydive Foz mantém o serviço de paraquedismo, que atende amadores e profissionais. A entrada para assistir aos saltos
será gratuita.

TRIP ADVISOR
Cataratas do Iguaçu fazem Niágara parecer “um chuveirinho”
Vencedor do Traveller’s Choice 2013, como
um dos melhores destinos turísticos no
Brasil, Foz do Iguaçu aparece no Trip Advisor com uma avaliação excepcional feita
por viajantes de todo o mundo. As Cataratas do Iguaçu, especialmente, recebem os
maiores elogios.
O mais curioso comentário vem de um canadense, colaborador avançado do Trip Advisor, que assina como “Gourmand34671”.
Segundo ele, as Cataratas do Iguaçu fazem
Niágara “parecer um chuveirinho”.
E o visitante anda faz questão de dizer que
as quedas do Niágara pertencem ao Canadá, e não aos Estados Unidos (elas ficam na
fronteira entre os dois países).
O canadense vai na mesma linha do que
disse Eleanor Roosevelt, primeira-dama dos
Estados Unidos de 1933 a 1945, ao conhecer
as Cataratas do Iguaçu: “Não posso acreditar no que meus olhos veem, é magnífico,
é atordoante. Pobre Niágara, parece uma
mangueira de jardim se comparada com
esta maravilha”, exclamou. (“I can’t believe what my eyes see, it’s magnificent, it’s
stunning... Poor Niagara, it looks like a garden hose when compared to this wonder”).

garantindo a pontuação máxima do maior
site de viagens do mundo.

Prioridades
Vale, ainda, ler o que escreve o italiano Marco S., colaborador mestre do Trip Advisor:
“Durante anos, classifiquei este lugar entre
os três melhores da minha lista de prioridades. Estou feliz porque finalmente cheguei
aqui. (...) Posso apenas dizer que as Cataratas do Iguaçu superaram as minhas expectativas... Simplesmente de tirar o fôlego”.
Avaliado à parte, o Parque Nacional do
Iguaçu também ganhou nota máxima: foram 1.262 “excelente” e 217 “muito bom”. O
experimentado viajante “jazvrx”, de Sidney
(Austrália), colaborador mestre do site, conta que passou três dias no parque, onde praticou rafting, mas “poderia ter ficado muito
mais”. E conclui: “Adorei cada minuto!”

Os 5.190 viajantes (até quarta-feira, dia 27)
que deixaram suas impressões no Trip Advisor sobre as Cataratas do Iguaçu avaliaram
o atrativo com as maiores notas: 4.710 consideram excelente e 436 como muito bom,

UNILA

Número de alunos salta
para 1.700 em 2014
A primeira fase do projeto do campus da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) estará concluída em
2015. Segundo a instituição, 35% das obras,
iniciadas em 2011, foram concluídas.
A primeira faz compreende basicamente um prédio com 68 salas de aula, com capacidade para
atender simultaneamente 2.591 alunos, o edifício
central, restaurante e central de utilidades.

Atualmente, a Unila tem cerca de mil alunos. No ano que vem, o número aumentará
para 1.700. A universidade terá, ainda, 293
professores e 456
servidores.
Na oferta das vagas,
metade destina-se
para brasileiros e a
outra metade para
estudantes latino-americanos, principalmente dos países
vizinhos.
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