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Gestão Integrada do Turismo
Foz do Iguaçu

CENTRO DE CONVENÇÕES
Grandes grupos mostram interesse na concessão

da Prefeitura de Foz do Iguaçu, do Centro
de Convenções e do governo do Estado irá
avaliar as propostas. A seleção final será
feita conforme a pontuação obtida e o interesse da administração.

O centro
Localizado próximo ao aeroporto e no caminho do Parque Nacional do Iguaçu, o
Centro de Convenções é projetado para
atender diversas modalidades e formatos
de eventos. Com área total de cem mil metros quadrados, tem mais de 31 mil metros
quadrados de área construída.

Pelo menos três grandes grupos que têm
atuação na área de eventos já manifestaram
interesse em participar da concorrência que
irá selecionar uma empresa para explorar o
Centro de Convenções de Foz do Iguaçu.
Na última quarta-feira (26), o secretário
municipal de Turismo, Jaime Nascimento, recebeu o diretor geral do Centro de
Exposições de Joinville (Expoville), Carlos
Miranda, que veio conhecer a estrutura do
Centro de Convenções, antes de apresentar
uma proposta de exploração.
O Complexo Expoville é um dos mais importantes centros de eventos, negócios e lazer
de Santa Catarina, projetado especialmente
para feiras, congressos, formaturas e shows.

Positivo e Alvo
Além do Expoville, também já manifestaram interesse o Grupo Positivo, de Curitiba,
e a Alvo Eventos, de Foz do Iguaçu. A Alvo
Eventos tem escritórios em Foz do Iguaçu,
São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, além
de manter funcionários e programar eventos em outras cidades, inclusive Curitiba.

Entre as empresas do Grupo Positivo está
a Efex - Eventos, Feiras e Exposições, que
mantém na capital paranaense vários espaços, incluindo um teatro-auditório com
2.400 lugares; o Expo Unimed, que pode
sediar eventos para até 15 mil pessoas; e
ainda a Expo Renault Barigui, um dos mais
antigos de Curitiba, para grandes eventos.
Segundo o secretário Jaime Nascimento,
um grupo de empresários iguaçuenses
também está se articulando para apresentar uma proposta de parceria para exploração do Centro de Convenções.

O prazo
Conforme o Procedimento de Manifestação
de Interesse (PMI) publicado pelo Centro
de Convenções, as empresas interessadas
devem apresentar estudos técnico, financeiro, de mercado e operacionalização de
projetos e informações para subsidiar a
concessão de uso e exploração de toda a
estrutura do centro. As propostas serão recebidas até as 23h59 do dia 14 de março.
Uma comissão formada por representantes

Dividido em cinco pavilhões, o Centro de
Convenções possui a Praça Cataratas, com
10 mil metros quadrados; subsolo com estacionamento, onde podem ser realizadas
exposições e feiras; Salão Naipi, com capacidade para 800 pessoas; Pavilhão Iguassu,
com 3.400 metros quadrados; e Auditório
Itaipu, que conta com 2.500 poltronas.

CARNAVAL 1

CARNAVAL 2

Parque Nacional do Iguaçu e usina
de Itaipu terão horários especiais

Tom Maior mostra em Foz homenagem
do sambódromo paulista
O Carnaval de Foz do Iguaçu
– Carnafalls – terá como uma
de suas maiores atrações, este
ano, a apresentação da escola de samba paulistana Tom
Maior, na segunda-feira à noite.
Cerca de cem dos 2.800 integrantes da Tom Maior vão trazer um
pouco do que a escola apresentará nesta sexta-feira (28), no sambódromo de São Paulo, quando
mostrará o enredo “Foz do Iguaçu, Destino do Mundo - Sinfonia
das Águas em Tom Maior”.

O Parque Nacional do Iguaçu
e a usina de Itaipu, os dois
principais atrativos de Foz do
Iguaçu, programaram horários
especiais para atender os visitantes no período de carnaval.
No parque, são esperados 30
mil visitantes entre 1º e 4 de
março; no Complexo Turístico
Itaipu, a expectativa é de atender 10.500 turistas.
No sábado (1º) e no domingo
(2), dias de maior movimento,
o Parque Nacional do Iguaçu
abrirá às 8h, uma hora mais
cedo em relação aos períodos
normais. Nos outros dias, funcionará das 9h às 17h. Todos os
funcionários e a frota de ônibus completa estarão a postos.
Na usina de Itaipu, entre 28 de
fevereiro e 5 de março, haverá
horários extras para a Visita
Panorâmica, a mais procura-

Outras atrações do Carnafalls,
este ano, serão o cantor Michel Teló e os grupos paulistas
Bonde do Forró, Inimigos da
HP e MBM Samba Retrô.
O Carnafalls 2014 começa
neste sábado, 1º de março,
com a escolha da Menina Veneno, na Avenida Duque de
Caxias, às 18 horas. Depois,
haverá o concurso para escolha da Rainha do Carnaval.
À meia-noite, apresenta-se o
Bonde do Forró.

da pelos turistas. Serão utilizados três ônibus extras para
atender a Visita Panorâmica e
a Iluminação da Barragem. O
Polo Astronômico estará atendendo todos os dias, inclusive
segunda e terça.

Hotéis
As reservas nos hotéis de Foz do
Iguaçu, para o carnaval, atingem 88% de ocupação média,
segundo pesquisa do Sindicato
de Hotéis, Bares, Restaurantes
e Similares (Sindhotéis).
A pesquisa indica que os empreendimentos cinco e quatro
estrelas devem alcançar, respectivamente, 94% e 89% de ocupação. Já os hotéis três estrelas
e duas estrelas terão 87% e 82%
dos apartamentos ocupados.
Os brasileiros são responsáveis
pela maioria das reservas.

CURTAS
Futsal - A 2ª Copa Cataratas de
Futsal chega nesta sexta-feira
às semifinais, com transmissão ao vivo pelo canal SporTV,
a partir das 19h. No sábado, a
final será às 16h, também com
transmissão pelo SporTV.
Uma das semifinais será disputada pelo Atlântico, de Erechim (RS), que enfrenta o Foz
Cataratas, de Foz do Iguaçu.
Na outra, o Jaraguá Futsal, de
Jaraguá do Sul (SC), joga contra
o Intelli, de Orlândia (SP).

em homenagem aos 100 anos
de Foz do Iguaçu (o aniversário
é em 10 de junho).
Balsa – O governo argentino autorizou a ligação, por balsa, entre Puerto Iguazú e Foz do Iguaçu. Agora, só falta a aprovação
do governo brasileiro para que a
antiga conexão volte a funcionar,
mas apenas para uso turístico.
Até 1982, quando foi inaugurada
a Ponte Internacional Tancredo
Neves, a travessia por balsa era a
única ligação entre Foz e a cidade argentina de Puerto Iguazú.
Em Brasília – O caderno de Turismo do Correio Braziliense, do
último dia 25, dá a dica: “Por que
não aproveitar o centenário de
Foz do Iguaçu para visitar a cidade?” Segundo o jornal, “a cidade,
que foi fundada em 1914, é famosa pela riqueza natural e pelos
lugares sublimes para relaxar”.

A Copa Cataratas reuniu, inicialmente, oito equipes de peso
no futsal brasileiro. Está em
disputa o Troféu do Centenário,

A matéria cita as Cataratas do
Iguaçu, a usina de Itaipu e as
compras no Paraguai como os
principais atrativos.
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