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CARNAFALLS 2014
Depois de homenagem em São Paulo, Tom Maior traz enredo a Foz
o 1º Concurso
Municipal de
Marchinhas
Carnavalescas,
que terá
como temática “Foz
100 anos” e oferecerá prêmios aos primeiros colocados.

Atrações
Três dias depois de homenagear Foz do
Iguaçu no Sambódromo de São Paulo, a
escola de samba paulista Tom Maior virá
participar do Carnafalls 2014 – o carnaval
do centenário. Na festa deste ano, além de
atrações locais e DJs nas quatro noites, haverá grandes destaques nacionais: o cantor
Michel Teló e os grupos paulistas Bonde do
Forró, Inimigos da HP e MBM Samba Retrô.

A Tom Maior leva ao Sambódromo o enredo
“Foz do Iguaçu, Destino do Mundo - Sinfonia das Águas em Tom Maior”, do carnavalesco carioca Mauro Quintaes, ex-Império
Serrano no Rio de Janeiro. Ele contou ao
portal UOL que veio para deixar sua marca
no carnaval paulistano, que para Mauro é
“mais elegante” que o do Rio.
Ele explicou que “não é um enredo de passeio
turístico”. A escola abrirá o desfile contando a
lenda de Tarobá e Naipi e mostrará em seguida a chegada de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca,
primeiro europeu a avistar as Cataratas.

A programação de carnaval iguaçuense
deverá atrair não só moradores da cidade,
como de municípios vizinhos – inclusive do
Paraguai e Argentina - e, inclusive, muitos
turistas que vêm aproveitar o feriado para
conhecer os atrativos da fronteira.

No Sambódromo paulista
Na segunda-feira, terceiro dia do Carnafalls,
cerca de cem integrantes da escola de samba
paulista Tom Maior se apresentam na Avenida
Duque de Caxias. Eles vão mostrar um pouco
daquilo que a escola vai apresentar no Sambódromo de São Paulo, na sexta-feira, dia 28.

O enredo falará ainda da Ponte da Amizade
e de Ciudad del Este, no Paraguai; dos cassinos de Puerto Iguazú, na Argentina; e da
usina de Itaipu.

Concurso
A Tom Maior será apenas um dos diferenciais do
Carnafalls deste ano, que manterá a programação tradicional, como o Carnaval da Saudade,
concurso de fantasia infantil e infanto-juvenil,
concurso de blocos carnavalescos e eleição da
rainha do carnaval e ainda levará à avenida
shows até para quem não gosta da folia.
A programação também inclui uma novidade:

Com ingressos a preço popular – R$ 10, antecipadamente -, além das atrações, a Avenida Duque de Caxias terá todas as noites
a participação de DJs.
Na primeira noite do Carnafalls, sábado (1º
de março), a programação começa com o
desfile das “candidatas” a Menina Veneno,
às 18h, seguindo-se a eleição da Rainha do
Carnaval. Depois, DJs fazem a festa até a entrada das bandas Douglas Rodrigo, Bonde
do Forró, Muvuca do Samba e Canta Brasil.
No domingo, animação dos Inimigos da
HP, Muvuca do Samba, Banda Edy e Aleks e
Canta Brasil. Na segunda-feira, abre com o
desfile do bloco melhor idade, depois DJs,
escola de Samba Tom Maior, banda Edy e
Aleks, Canta Brasil e Muvuca do Samba.
E, na última noite, grande show do Michel
Teló, à meia-noite. Mas, antes, haverá DJs
e apresentação da banda Douglas Rodrigo.
Depois de Teló, Muvuca do Samba e Canta
Brasil fecham o Carnafalls.

POSSE
Novo superintendente diz que aeroporto “está pronto para a Copa”
Eduardo Renato Ludwig, o novo superintendente do Aeroporto Internacional de
Foz do Iguaçu/Cataratas, garante que o
terminal está preparado para o aumento no número de passageiros, durante a
Copa do Mundo.
A previsão inicial é que 200 mil pessoas
passem pelo aeroporto durante a Copa do
Mundo, incluindo os turistas sul-coreanos,
que virão acompanhar a seleção daquele
país, que escolheu Foz do Iguaçu como
centro de treinamento.
Ludwig, que assumiu o cargo na quarta-feira (12), pretende dar continuidade ao

Plano Diretor do aeroporto e às melhorias
implementadas nos últimos anos.
Depois da Copa do Mundo, Ludwig diz
que sua grande expectativa é em relação
à parceria com o Fundo Iguaçu, especialmente para a conclusão do Plano Diretor,
entregue para a Anac [Agência Nacional de
Aviação Civil] e, no futuro, na construção
da segunda pista.
“A troca de comando no aeroporto não
vai alterar em nada nossa parceria”, diz o
presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piolla,
que participou da solenidade, junto com
o prefeito Reni Pereira, o secretário municipal de Turismo, Jaime Nascimento e
outras autoridades.
Segundo Gilmar Piolla, Eduardo Renato Ludwig “participou, desde o início, da elaboração do novo Plano Diretor e dos projetos
da segunda pista do nosso aeroporto”.
Ludwig assumiu a vaga de Maria do Perpétuo Socorro das Chagas Pinheiro, destacada para a Superintendência do Aeroporto
de Manaus após três anos em Foz. Em sua
gestão, Maria do Socorro coordenou a reforma e ampliação do terminal, em fase de
conclusão. O rodízio entre superintendentes é rotina da Infraero.

CURTAS
Luau das Cataratas – A chuva logo cedo e
a previsão de “temporais esparsos” para
esta sexta-feira provocou o cancelamento
do passeio ao luar nas Cataratas do Iguaçu.
Neste sábado, se
o tempo não estragar novamente o programa,
haverá uma nova
oportunidade
de garantir uma

noite de magia e romantismo, respirando
o ar puro do Parque Nacional do Iguaçu.
O preço para curtir o Luau das Cataratas,
de R$ 45 por pessoa, inclui a entrada e o
transporte no Parque Nacional do Iguaçu.
O visitante deve adquirir o ingresso na bilheteria do Centro de Visitantes, das 20h às
21h40, no próprio dia do passeio.
Mais informações:
guacu.

palestras, seminários, rodadas de negócios, turismo, exposição e hall de investidores. O governador Beto Richa participa
da abertura do evento.
Paraguaios – O jornal Gazeta do Povo, de
Curitiba, publicou reportagem onde mostra que o crescimento econômico do Paraguai – o terceiro maior do mundo em 2013,
de 14,1% já se reflete em Foz do Iguaçu.

www.cataratasdoi-

Árabes – A Câmara Internacional de
Negócios – Foz do
Iguaçu Multipaíses
e a Liga Cultural
Árabe-Brasileira promovem em Foz do
Iguaçu o evento “Venha investir em Foz”.
Será entre os dias 1° e
5 de julho, no Bourbon Cataratas Spa &
Convention.
Na

Com
poder
aquisitivo em
alta, milhares
de paraguaios
cruzam a Ponte da Amizade
para gastar
em
setores
como comércio, alimentação, lazer
e saúde.

programação,
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