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PARQUE DAS AVES

CONCESSÃO

Marco das Três Fronteiras será
repassado à iniciativa privada

Araras ganham novo recinto. E
os visitantes, nova atração

O Marco das Três Fronteiras e o Espaço das Américas, depois de um estudo técnico, serão cedidos
à iniciativa privada, para que transforme o local
num atrativo importante, capaz de fazer com que
o turista permaneça em Foz do Iguaçu pelo menos por mais algumas horas.
Na semana que vem, o Fundo Iguaçu vai assumir
a responsabilidade pela elaboração de um estudo
técnico e, posteriormente, de um edital de concessão para atrair investimentos privados. “O modelo de concessão vai depender dos estudos
de viabilidade”, adianta o presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piolla.
Segundo ele, a ideia é resgatar o Espaço das Américas e o Marco
das Três Fronteiras, “dois ícones de Foz do Iguaçu”, e fazer “uma
grande transformação que aproveite todo o potencial turístico e, ao
mesmo tempo, crie uma sinergia com os iguaçuenses e a população
da região das três fronteiras, a exemplo do que aconteceu com o
Complexo Turístico Itaipu”.

Um milhão de visitantes
Os estudos e o modelo de concessão serão entregues à Prefeitura de Foz
do Iguaçu, diz Piolla, conforme compromisso assumido com o prefeito
Reni Pereira e com o secretário municipal de Turismo, Jaime Nascimento.
Para o secretário Jaime Nascimento, com a concessão, a intenção é
que seja desenvolvido pela iniciativa privada um grande complexo
turístico, tendo como um dos focos a gastronomia.
Tanto ele como Piolla acreditam que, com a restauração dos dois
espaços, será possível atrair até um milhão de turistas e de moradores anualmente, contribuindo
para que os visitantes permaneçam na cidade por pelo menos
mais meio dia.
O prazo para o consultor que será
contratado para desenvolver os trabalhos apresentar os estudos é de
três meses. Segundo Piolla, o consultor que será contratado é um
dos maiores especialistas do Brasil.

No Trip Advisor, a maioria dos mais de 3.500 visitantes que deixaram
sua avaliação sobre o Parque das Aves considera o atrativo excelente
ou muito bom. Menos de 200 avaliaram como razoável. E ninguém deu notas
mínimas (ruim ou horrível).
Os turistas dizem coisas
como “visita imperdível”,
“local cheio de atrativos para
todas as idades”, “experiência maravilhosa”. Um dos
poucos motivos de queixa
- “Infelizmente, um dos viveiros de araras estava em obras”, reclamou um turista – agora já não existe mais.
O Parque das Aves abriu para o público, na segunda-feira (17) o novo
viveiro das araras, que é simplesmente um dos maiores do mundo,
com 60 metros de comprimento, 15m
de largura e 12m de altura.
“Com todo este espaço, as araras podem fazer voos incríveis,
enquanto vemos tudo de perto e
sentimos o bater de suas asas!”,
diz o Parque das Aves, em sua página no Facebook (https://www.
facebook.com/parquedasaves).

FAMOSOS NO AR
Letícia Bufoni e Caio Castro saltam de paraquedas em Foz do Iguaçu
A skatista Letícia Bufoni aprendeu a saltar
de paraquedas em Foz do Iguaçu. Depois
de alguns treinos com o instrutor Ipiranga,
da Skydive Foz, ela fez seu primeiro salto
sozinha na quarta-feira (19). E comemorou
em sua página no Facebook: “Prazer, passarinha. I’m the new bird”.
E quem também veio saltar de paraquedas
em Foz do Iguaçu foi o ator Caio Castro.
Mas ele já é paraquedista profissional, quis
apenas aperfeiçoar sua técnica com os instrutores da Skydive.
A intenção era que os dois saltassem juntos, mas o mau tempo não contribuiu. Os
dois posaram para fotos com o instrutor,
que Letícia também postou no Facebook.

HOMENAGEM A DILMA
Presidente recebe em Foz troféu “Expoente
máximo na política”
A presidente Dilma Roussef foi homenageada pelo Sistema Fecomércio na segunda-feira, dia 17, em solenidade de premiação às mulheres que se destacaram em
2013. Ela recebeu o troféu de “Expoente
Máximo na Política da Nação”.

CURTAS
Psicologia Positiva – O Hotel Tarobá, de Foz
do Iguaçu, sedia nos dias 22 e 23 de março
o 1° Simpósio Latino Brasileiro de Psicologia Positiva, que reunirá especialistas e
pesquisadores de todo o Cone Sul.
Intercom – O 37º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom 2014 será
lançado no dia 24 de maio, em Foz do Iguaçu. Programado para os dias 2 a 5 de setembro deste ano, o evento deve reunir na cidade mais de 4,5 mil participantes de 30 países.
Magistratura – Entre 25 e 28 de março, o
Rafain Palace Hotel & Convention Center,
de Foz do Iguaçu, sedia o 25º Congresso da
ABMP (Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores
Públicos da Infância e da Juventude).
Lar - A Cooperativa Agroindustrial Lar, a
terceira maior do Paraná, completou na
quarta-feira (19) 50 anos de fundação. Para
comemorar o aniversário, a Lar inaugurou
sua nova sede em Medianeira, município a
60 km de Foz do Iguaçu. O edifício, com 6
mil metros quadrados de área construída,
está localizado às margens de BR-277.

A solenidade reuniu cerca de 1.500 pessoas,
a maioria empresárias de todo o Paraná, das
quais 23 também foram homenageadas, em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
Estavam presentes os ministros Thomas
Traumann, da Comunicação Social, e Eleonora Meniccuci de Oliveira, da Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres; a
senadora Gleisi Hoffmann; e os deputados
federais Zeca Dirceu, Professor Sérgio de
Oliveira e André Vargas.
Em seu discurso, Dilma disse que “este é
o século da mulher” e prometeu fazer de

tudo para “descomplicar a vida das mulheres que conquistaram posições, mas
enfrentam um emaranhado burocrático ao
desenvolver seus negócios”.

NA RÚSSIA
Destino Iguaçu participa de feira de turismo em Moscou
Dentro da estratégia de divulgação da
Gestão Integrada de Turismo, Foz do Iguaçu está participando do mais importante
evento de turismo da Rússia – a Moscow International Exhibition – MIIT, que está em
sua 21ª edição. A feira abriu na quinta-feira,
19, e prossegue até sábado, 22.

Mais de 1.800 empresas de 198 destinos estão em Moscou para fazer contatos e negócios. No ano passado, o evento recebeu 37
mil visitantes, dos quais 74% eram profissionais de turismo.
A técnica Jandira Pastorello, da Secretaria
Municipal de Turismo, representa Foz do
Iguaçu no estande da Embratur, onde estão
outros quatro destinos, sete empresas receptivas e a companhia aérea TAM.

Importância
A Rússia é considerada um mercado emissor de turismo de grande potencial. É o sexto maior emissor de turistas no mundo e
o quinto em gastos no exterior - US$ 32, 8
bilhões em 2013.
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