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e no Facebook

FOZ DOS
EVENTOS
Em 30 dias,
cidade recebe oito
grandes simpósios
e congressos
Em cerca de 30 dias – desde
a última quinta-feira (24)
até 23 de maio -, Foz do
Iguaçu confirma porque
é uma das cinco cidades
brasileiras que mais recebem eventos nacionais e
internacionais. Serão oito
grandes eventos nesse
período, registrados oficialmente pelo ICVB – Iguassu Convention & Visitors
Bureau, que vão movimentar milhares de pessoas.
Os temas desses encontros
variam desde especialidades médicas até simpósios
técnicos sobre a construção de túneis, a produção
“responsável” de soja, a
biodisponibilidade de micronutrientes e a melhoria de relações pessoais e
profissionais por meio de
representações dramáticas.
A escolha dos organizadores
por Foz do Iguaçu, entre
outros fatores, foi pela sua
infraestrutura hoteleira e de
espaços para eventos, pela
localização geográfica, na
fronteira com o Paraguai
e a Argentina, pela facilidade de acesso aéreo e,
também, pelo que oferece
de atrativos turísticos.

Diabetes
O primeiro desses
grandes eventos é o
Fórum Internacional
de Diabetes, que reúne até esta sexta-feira (26), no Bourbon Cataratas Convention, médicos, cientistas e profissionais de saúde de todo
o mundo para discutir o que há de mais atual em
estudos e práticas sobre essa doença.

Psicodrama
Já no dia 30, a Federação Brasileira de Psicodrama
promove o 19º Congresso Brasileiro de Psicodrama,
no Hotel Carimã. O evento, que prossegue até 3 de
maio, é realizado a cada dois anos desde 1976.

para Associação Internacional de Túneis e Espaços
Subterrâneos) pode surpreender: “Túneis para uma
vida melhor”. Mas túneis são parte fundamental da
infraestrutura de um país, no entender da entidade,
que promove no Bourbon Cataratas Convention, entre
9 e 15 de maio, o Congresso Mundial de Túneis 2014.

Biodisponibilidade
No Recanto Park Hotel, entre 11 e 14 de maio, a
Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição
promove o evento “Bioavailability 2014 Conference” (conferência de biodisponibilidade), que reunirá especialistas do Brasil, Estados Unidos, Suíça,
Holanda, Reino Unido, Espanha e Áustria.

Setor elétrico

Neurologia infantil
Entre 3 e 9 de maio, no Bourbon Cataratas Convention, cerca de 1.500
neurologistas de todo
o mundo participam da
13ª edição do Congresso Mundial de Neurologia Infantil. É a primeira vez que o evento
é realizado no Brasil e a segunda na América Latina
– a primeira foi em Buenos Aires, em 1992.

“Soja responsável”
Nos dias 7 e 8 de maio, no Rafain Palace Hotel, haverá
a 9ª Conferência Internacional sobre Soja Responsável RT9, considerada pelos organizadores “a maior
conferência do mundo”. A intenção do encontro é
“difundir práticas sustentáveis do cultivo da soja”.

Túneis
O tema da 40ª Conferência da ITA (sigla em inglês

O Bourbon Cataratas Convention sedia, entre 18 e
21 de maio, o 13º Simpósio de Especialistas em Planejamento da Operação e Expansão Elétrica (Sepope). Mais importante fórum do setor elétrico
no Brasil, ocorre a cada dois anos em diferentes
cidades brasileiras.

Construções doentes
No Parque Tecnológico Itaipu, entre 21 e 23 de
maio, o último dos grandes eventos de maio: o
Congresso Brasileiro de Patologia das Construções, que terá palestras de especialistas do Brasil,
Portugal e Venezuela.

Primeiro semestre
Como ocorre em outras cidades brasileiras, os
eventos nacionais e internacionais, este ano, se
concentraram entre janeiro e maio, por causa da
Copa do Mundo. O segundo semestre terá um número menor de eventos, a partir de agosto.
Um dos grandes eventos locais, o Festival de Turismo
das Cataratas, será realizado em junho, como já é
tradição, mas a data foi antecipada para o início do
mês – entre os dias 4 e 6, no Rafain Palace Hotel.

ITAIPU

CURTAS

Foto de Itaipu ilustra livro escrito pelo Príncipe Charles

WTM – O Destino Iguaçu
participa com um estande,
em São Paulo, da World
Travel Market Latin America 2014, a feira mais
internacional da indústria
do turismo no continente americano. O evento
prossegue até esta sexta-feira, no Transamérica Expo
Center, e reúne representantes de mais de 60 países.

O livro “Harmony - A revolução da Sustentabilidade”, escrito pelo Príncipe Charles – herdeiro
da coroa britânica -, tem na página 77 uma foto
da Itaipu Binacional, apresentada como “a maior
usina geradora de energia da Terra”.

Sustentabilidade”, está à venda em livrarias, a R$ 75
para a versão impressa e R$ 5 para a versão eletrônica.
O livro mostra as preocupações do príncipe britânico
com a preservação do planeta e, consequentemente,
com a preservação da própria humanidade.

A foto foi feita por um funcionário de Itaipu, o engenheiro Nilton Quoirin. A imagem foi cedida à editora
britânica Harper, que publicou o livro do príncipe,
pela Getty Images, da qual Nilton é colaborador.

Quoirin ficou orgulhoso com a escolha de sua
foto para o livro do herdeiro da coroa britânica.
Brincando, ele diz: “Se o
príncipe Charles precisar de mais imagens, é
só me pedir”.

Já com tradução brasileira, “Harmony - A revolução da

FERIADÃO
Turismo de Foz comemora números da Semana Santa
Já de olho no feriado do Dia do Trabalho, o
setor turístico de Foz do Iguaçu ainda
comemora os bons resultados do feriado da Semana Santa, que este
ano emendou com o Dia de Tiradentes. O número de visitantes nos
atrativos superou as expectativas.
O Parque Nacional do Iguaçu, que esperava 35
mil turistas, recebeu 39.765 visitantes durante os
quatro dias. Na usina de Itaipu, foram 13.783 visitantes, contra a expectativa de 10 mil.
No Parque Nacional do Iguaçu, os brasileiros somaram 30.521 visitantes, compensando a queda de visitantes de outros países, principalmente da Argentina.
Por causa da crise econômica, os argentinos viajaram menos no feriado. O Parque Nacional Iguazú,
onde ficam as Cataratas do lado argentino, recebeu 24.933 turistas,
40% menos que
na Semana
Santa de
2013.

Novo
recorde
Desde janeiro até o dia 21 de abril, já visitaram
as Cataratas do Iguaçu, pelo lado brasileiro,
526.553 pessoas. A expectativa da administração do Parque Nacional do Iguaçu é de grande
movimento nos meses de junho e julho, com a
Copa do Mundo no Brasil, e também pelo período de férias escolares.
A procura por Foz do Iguaçu deve fazer com que
o destino supere seu próprio recorde de visitação,
de 2012, quando as Cataratas do Iguaçu receberam 1.535.382 visitantes.

A participação de Foz do
Iguaçu é institucional, dentro da Gestão Integrada do
Turismo, em parceria entre
a Secretaria Municipal de
Turismo (SMTU), Iguassu
Convention & Visitors Bureau (ICVB) e Itaipu Binacional.
Feijão amigo - O Clube do
Feijão Amigo, uma entidade que não tem estatutos,
não cobra mensalidades e
não tem fronteiras, fará sua
reunião anual em Foz do
Iguaçu, no dia
5 de junho, no
Hotel Mabu,
mesma data
em que, no
Rafain Palace
Hotel, acontece o Festival
de Turismo das
Cataratas.
O presidente do clube, Michel Tuma Ness, que é também presidente da Federação
Nacional de Turismo (Fenactur), espera reunir mil convidados. É o terceiro ano consecutivo que Foz do Iguaçu
recebe o encontro do clube.
Exposição – Durante dez
dias, a partir de 28 de maio,
o Ecomuseu de Itaipu fará
uma exposição fotográfica
em homenagem ao centenário de Foz do Iguaçu. A
mostra “Pioneiros e Ícones
de Foz” trará 24 fotos de
Alexander P. Schorsch.
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