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GUIA 4 RODAS FOZ
Você já pode fazer download dos aplicativos gratuitos
Os
aplicativos da edição
2014 do Guia
Quatro Rodas
Foz do Iguaçu
&
Compras
no Paraguai
e Argentina
já podem ser
baixados gratuitamente,
nas
versões
em português
e em inglês,
tanto
para
iPad (sistema
IOS, da Apple)
como para tablets com Android ou PCs (Windows).

Iguaçu, Gilmar Piolla, disse que o Guia “é
referência para os turistas e é também uma
ferramenta importante para os agentes de
viagem, operadores, hoteleiros e todos os
que trabalham para fortalecer o Destino
Iguaçu”.

“O Guia Foz é especial porque é a primeira
vez que um destino brasileiro conta com
tantas plataformas”, afirmou o editor-chefe
do Guia Quatro Rodas, Fábio Peixoto (na
foto, ao lado de Gilmar Piolla). Ele lembrou que os aplicativos permitem que o
visitante, brasileiro
ou estrangeiro, tenha informações sobre o Destino Iguaçu
“ainda antes de chegar aqui”.

A versão em inglês pode ser encontrada na Apple Store (https://itunes.apple.
com/br/app/foz-do-iguacu-travel-guide/
id879548228?mt=8) e na Samsung Store.

A nova edição do
Guia e os aplicativos
gratuitos são resultado de uma parceria
da Itaipu Binacional
com a Editora Abril.
O
superintendente de Comunicação
Social da Itaipu e
presidente do Fundo

Para o download da versão em português do Guia Quatro Rodas Foz do Iguaçu & Compras no Paraguai e Argentina, você pode acessar a plataforma Iba,
da Editora Abril: https://www.iba.com.
br/revista-digital/Guia-Quatro -Rodas-Dezembro -2013-Foz-do -Igua%C3%A7u-e -Compras-no -Paraguai-e -Argentina-03063a1409159346c90893740c7b9339.
Ali
estão os aplicativos para plataformas Windows PC, iPad, Tablets Android, iPhone,
Smartphone Android e Mac OS.

Grupo Viale inaugura
hotel; grupo Slaviero
confirma investimentos
Já está em operação o
novo hotel do grupo
Viale em Foz do Iguaçu.
O Viale Tower Hotel tem
150 apartamentos, sala
de eventos, piscina de
borda infinita com deck-bar na cobertura, fitness
center, sauna, restaurante e serviço de catering.
Com investimento de R$
20 milhões, o novo hotel
pretende ser uma alternativa de hospedagem
para o público corporativo, sem deixar de lado
o turista tradicional. O grupo Viale tem outro
hotel em Foz, o Viale Cataratas.

Megaempreendimento
Já o grupo Slaviero anunciou oficialmente, no
início desta semana, a implantação do Hotel
Slaviero Slim FW Concept, que será construído na Avenida Felipe Wandscheer, a 5 km do
centro da cidade, num investimento inicial
de R$ 100 milhões.
O hotel, o maior da América Latina, terá 960
apartamentos, distribuídos em oito torres. O empreendimento inclui uma área de lazer e espaço
para serviços de conveniência, com lojas, salão
de beleza, academia e restaurantes, num total
de 40 mil metros quadrados de área construída.
O projeto inclui também a implantação de um
centro de convenções, com capacidade para 5.400
pessoas, que deverá ser construído a partir de
2018, um ano depois da inauguração do hotel.

CABEZA DE VACA

CURTAS
Hotel Show – Uma das maiores feiras na
área de hotelaria do Sul do Brasil, o Hotel
Show 2014 – Feira de Produtos e Serviços
de Hotelaria, Motelaria e Gastronomia –
prossegue até esta sexta-feira, no centro
de eventos do hotel Golden Tulip Internacional. Com entrada franca, o evento apresenta as novidades do setor hoteleiro e gastronômico e é voltado para profissionais e
empresários do Brasil e de países vizinhos.

Escritor descreve momento em que europeu vê as Cataratas
O primeiro europeu a avistar as Cataratas
do Iguaçu foi o conquistador espanhol Alvar
Nuñez Cabeza de Vaca, em 31 de dezembro de
1541. Ele e sua expedição vinham do litoral de
Santa Catarina com destino a Assunção, no
Paraguai. Depois de quase 90 dias de viagem,
eles chegaram ao local onde o Rio Iguaçu

forma as Cataratas.
Este momento mágico da viagem foi narrado
pelo escritor uruguaio Eduardo Galeano em
“Memória do Fogo”, uma trilogia que faz um
inventário da saga da América, sobretudo a
história da América Latina.

Confira:
"Jorrando fumaça debaixo de sua roupa de ferro, atormentado pelas picadas e as chagas, Álvar
Núñez Cabeza de Vaca desce do cavalo e vê Deus pela primeira vez. As mariposas gigantes
voam ao seu redor. Cabeza de Vaca se ajoelha frente às Cataratas do Iguaçu. As torrentes,
estrepitosas, espumosas, caem do céu para lavar o sangue de todos os caídos e redimir todos
os desertos, caudais que desatam vapores e arco-íris e arrancam selvas do fundo da terra
seca: águas que bramam, ejaculação de Deus fecundando a terra, eterno primeiro dia da
Criação. Para descobrir esta chuva de Deus caminhou Cabeza de Vaca metade do mundo e
navegou a outra metade. Para descobri-la sofreu naufrágios e penas; para vê-la nasceu com
olhos na cara. O que lhe sobre de vida será um presente.”

FIT CATARATAS

We are happy – Foz do Iguaçu também faz
parte da comunidade “Happy”. Inspirado
no videoclipe do cantor e produtor Pharrel Williams, um grupo de 50 iguaçuenses
produziu o vídeo “We are Foz”, tendo como
cenário alguns dos principais atrativos da
cidade. No total, foram 96 horas de trabalho, em mais de 20 locações, segundo
o idealizador do vídeo, Garon Picelli, do
portal Clickfoz. Confira em: https://www.
youtube.com/watch?v=brEmvWxcHeQ

Expectativa é de seis
mil visitantes nos
três dias do evento
Durante os três dias do evento,
de 4 a 6 de junho, a 9ª edição do
Festival Internacional de Turismo
das Cataratas (FIT) deverá receber
cerca de 6 mil pessoas. O número
de caravanas supera o das edições
anteriores: já estão confirmados
mais de 30 grupos, com média de
40 participantes cada um.
Para Gilmar Piolla, superintendente de Comunicação Social da Itaipu e presidente do Fundo
Iguaçu, “a presença de agentes de viagens,
operadores de turismo, jornalistas e profissionais de turismo de tantos lugares diferentes
é a prova de que o Festival de Turismo das
Cataratas se consolida como uma das mais
importantes feiras de turismo do Brasil”.
Piolla conclui que o festival, que será realizado no Rafain Palace Hotel & Convention
Center, “é a principal ferramenta que temos
para estreitar relacionamento com o mercado e expor os produtos do Destino Iguaçu”.

E, este ano, o FIT vem com novidades, como
o Salão Adventure Cataratas, que reunirá novidades do turismo “activo”, de aventura e de
esportes, e o Salão Turismo Cultural e Espiritualidade, que tem a proposta de “valorizar
a riqueza de diversidade que existe em Foz,
onde povos de tantas nacionalidades convivem de forma harmoniosa”, como explica o
coordenador do festival, Paulo Angeli.
Já a gastronomia será uma atração à parte,
com a presença de chefs renomados e variedade de sabores. A Abrasel (Associação Brasileira
de Bares e Restaurantes), regional Paraná,
trará para a Arena Gastronômica Brasil Sabor
as tendências da culinária voltada ao turismo.

Feijão Amigo - O
Clube do Feijão
Amigo e a Federação Nacional de
Turismo promovem no dia 5 de
junho, no Mabu
Thermas
Grand
Resort, em Foz
do Iguaçu, seu
tradicional jantar
de homenagens.
Por bons serviços
prestados ao turismo de Foz e do Paraná, os homenageados deste ano serão o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Jorge Samek, e
a diretora da rede de hotéis Mabu, Jacyra
Mauad Abujamra.
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