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COPA DO MUNDO
Estádio do Flamenguinho já tem campo “padrão Fifa”
O técnico da seleção sul-coreana de futebol, Hong Myung-Bo, vem a Foz do Iguaçu,
no próximo dia 3 de abril, para verificar o
andamento das obras do Centro de Treinamento de Seleções (CTS), no estádio do
Flamengo Esporte Clube (Flamenguinho).
Myung-Bo vai encontrar uma situação bem
diferente daquela de meados de janeiro,
quando a seleção treinou no estádio do
ABC para os amistosos nos Estados Unidos.
No Flamenguinho, já foram instalados os refletores, o gramado está em fase de conclusão e
todas as obras de reforma e ampliação ficarão
prontas até 15 de maio, dez dias antes de a
seleção sul-coreana voltar a Foz do Iguaçu.

Tempo ajudou
Para a implantação do gramado no campo de
futebol, até a chuva contribuiu, afirma o assistente geral do CTS, Alekssandro Fogagnoli. Ela chegou no dia 13 de março,
exatamente um dia depois do plantio do gramado. E nem chegou a prejudicar as outras obras, porque os 35
operários em atividade simplesmente
se concentraram nos trabalhos internos.
As obras do CTS incluem vestiários (neles, estão sendo instalados os armários)
e banheiros para os atletas e para a comissão técnica, sala de fisioterapia, sala
para pequenas reuniões da comissão
técnica e academia de ginástica.

Mídia center
No ginásio de esportes, que abrigará o
mídia center, para atendimento aos jornalistas que virão cobrir os treinamentos da
seleção, haverá toda estrutura de TI (Tecnologia de Informação), com fiação de fibra
ótica. No local, já foram construídos três
banheiros – masculino, feminino e para
portadores de deficiências.
A cobertura do ginásio será substituída
por material térmico e acústico. Até o início de junho, o mídia center contará com
equipamentos como mesa para entrevistas
com jogadores, com acesso exclusivo para
os vestiários, uma bancada para 300 jornalistas e um tablado, além de um setor de
credenciamento e área vip.

Melhorias e iluminação
O CTS contará com entrada e estacionamento exclusivo para os veículos utilizados
pela seleção e comissão técnica e outro
acesso e estacionamento para os jornalistas. No entorno do CTS, serão melhorados
os acessos, com construção de calçadas e
implantação de asfalto em alguns trechos.
O sistema de iluminação do estádio, em
fase final de instalação, é de última geração. São quatro torres, cada uma das quais
com 40 mil watts de capacidade, proporcionada por 20 lâmpadas de 2 mil watts.

Entre detalhes que ainda faltam executar, está o banco de reservas. Como tudo
no CTS, seguirá as determinações da Fifa,
lembra Alekssandro. A exigência é que o
banco, para 23 lugares, seja anatômico e
de material translúcido.
Tudo o que está sendo feito no estádio do
Flamengo segue rigorosamente as especificações da Fifa, que enviou aos responsáveis de
cada centro de treinamento um caderno de
encargos com nada menos que 217 páginas.

PRÊMIO WEPS
Empresas finalistas
serão anunciadas no
dia 31, em Curitiba
As vencedoras do Prêmio WEPs Brasil 2014
- Empresas Empoderando Mulheres serão
anunciadas no próximo dia 31, em solenidade no Teatro Positivo, em Curitiba.
O prêmio, instituído pela Itaipu Binacional,
será entregue a 32 finalistas de um total de
186 empresas que se
inscreveram no prêmio, que visa promover a cultura da igualdade de gênero e tem
por base os Princípios
de
Empoderamento
das Mulheres (WEPs,
do inglês Women’s Empowerment Principles).

EXPOSIÇÃO
“Lágrimas de São Pedro”
encanta visitantes
do Ecomuseu
Até 18 de maio, quem visitar o Ecomuseu
de Itaipu poderá se emocionar com a exposição “Lágrimas de São Pedro”, do artista

baiano Vinícius S.A. Ele também está com
outra mostra paralela, “Fluidos”, também
uma reflexão sobre a água.

destino, que em sua fé louva São José, o
“provedor das chuvas”, e São Pedro, o que
controla o tempo.

Utilizando 4.500 bulbos de lâmpadas
cheios d’água, o artista conseguiu simular
uma chuva, que permanece “congelada”
no ar. A exposição reflete sobre a importância das chuvas para o homem nor-

Para os visitantes, a entrada no Ecomuseu custa R$ 10 e pode ser adquirida no
Centro de Recepção de Visitantes da usina
de Itaipu. O Ecomuseu funciona de terça a
domingo, das 8 às 17h.

CURTAS

HORA DO PLANETA

Maratona de 2016 – A Maratona Internacional de Foz do Iguaçu não será realizada este ano. O evento foi transferido para
2015, devido ao excesso de maratonas programado para o segundo semestre deste
ano. A “culpa” é da Copa do Mundo.

Itaipu suspende a Iluminação
da Barragem neste sábado

Aduana argentina – Até junho, quando
começam as disputas da Copa do Mundo,
será concluída a primeira etapa de obras
da Aduana da Argentina em Puerto Iguazú,
com a ampliação do número de guichês de
atendimento aos turistas na entrada e saída do país vizinho.
Turistas e moradores que quiserem assistir
ao espetáculo da Iluminação da Barragem,
na usina de Itaipu, só terão a sexta-feira.
Itaipu suspendeu a sessão de sábado para
participar da Hora do Planeta.
O movimento mundial contra o aqueci-

mento global prevê que, nesse dia, das
20h30 às 21h30, todas as luzes possíveis
sejam desligadas. O movimento é organizado pelo “World Wide Fund For Nature”
ou “Fundo Mundial para a Natureza”, criado na Suíça em 1961 e com atuação ativa
em mais de cem países, incluindo o Brasil.

ELETROPOSTO

Carro elétrico de Itaipu pode ser abastecido no centro de Foz
Em parceria com a Prefeitura, a Itaipu
Binacional instalou um eletroposto na
Avenida Schimmelpfeng, no centro de
Foz do Iguaçu, onde os 54 veículos elétricos que a empresa utiliza poderão ser
abastecidos.
Para fazer a recarga, uma espécie de chip
instalado em cada veículo da Itaipu libera
o acesso à tomada de energia. O equipamento permite que em vinte minutos o
carro receba uma carga mínima para sair
rodando. O carro elétrico tem autonomia
para cerca de 160 quilômetros.

A medida é reivindicada há tempos pelo setor
turístico de Foz do Iguaçu, para evitar as demoradas filas na travessia para Puerto Iguazú.
Festival das Cataratas – Os interessados em
expor no Festival de Turismo das Cataratas
terão desconto na compra de estandes até
o próximo dia 31. Até agora, já foram vendidos 90% dos 180 estandes.
A previsão dos organizadores é que este
ano o festival terá mais de 1.200 expositores e terá um número ainda maior de participantes do que a edição do ano passado,
que teve seis mil inscritos.
O festival será nos dias 4, 5 e 6 de junho, no
Rafain Palace Hotel & Convention Center.

A Itaipu pretende instalar outros eletropostos na área central. A empresa já mantém
cerca de 200 deles nas áreas da usina e
também nos hotéis Mabu, Rafain, Bourbon
e Cataratas, além de um no Parque Nacional do Iguaçu e outro na Vila B.
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