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EM FOCO
Rio Water Planet assume parque termal de Itaipulândia
A empresa Rio Water Planet, do Rio de Janeiro, que mantém o maior
parque termal da América Latina, assume nesta sexta-feira, dia 3,
o parque aquático termal de Itaipulândia, município localizado às
margens do reservatório da usina de Itaipu, no Oeste do Paraná.
Pelo contrato assinado com a prefeitura, a Rio Water Planet se
compromete a investir R$ 10,1 milhões para concluir as obras e
restaurar as construções existentes, que representam 30% do que
estava previsto no projeto inicial, de 2003.

“O funcionamento do parque marca o início de uma nova fase de desenvolvimento do turismo no Lago de Itaipu”, afirma Gilmar Piolla,
superintendente da Itaipu Binacional e presidente do Fundo Iguaçu.
Piolla destaca que o uso turístico do reservatório será incrementado com a operação do barco Kattamaram, que terá um píer na
usina de Itaipu. O passeio, com capacidade para 200 pessoas, fará
parte das opções do Complexo Turístico Itaipu.

Além disso, a empresa terá prazo de quatro anos para construir um
hotel com capacidade mínima de 200 leitos.

O presidente da Rio Water Planet diz que o potencial do reservatório é muito grande para a exploração turística. Segundo ele, hoje
faltam opções para os turistas e os moradores.

Para atender os 5 mil visitantes diários previstos, o parque, com
área total de 262 mil metros quadrados, terá entre 300 e 400 empregados, “todos de carteira assinada”, como afirma o presidente
da empresa, Cleilton Ferreira de Menezes.

O município de Itaipulândia, localizado a 70 quilômetros de Foz do
Iguaçu, já conta com uma praia artificial que atrai milhares de veranistas e com uma base náutica, referência para a pesca amadora
e a navegação de lazer.

Instalações atuais do parque termal e uma vista do reservatório, com o parque na linha do horizonte

GESTÃO INTEGRADA
Beira-Foz começa este ano, garante ministro
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, garantiu no dia 27 de
julho, em reunião no Parque Tecnológico Itaipu, em Foz do Iguaçu,
que as obras do Projeto Beira-Foz serão iniciadas ainda este ano. O
ministro disse que a elaboração do projeto está na fase final e que
sua viabilização, mesmo num ano eleitoral, se deve às diversas parcerias. “É o interesse público acima das disputas e do interesse partidário”, afirmou.
Participaram do encontro representantes da Itaipu Binacional, Fundação PTI, Receita Federal, Associação Comercial e Industrial de
Foz, Polícia Federal, Polícia Militar, Forças Armadas, Conselho de
Segurança, Ibama, DNIT e Sindhotéis.
O Projeto Beira-Foz prevê a participação do governo e da iniciativa
privada em projetos de segurança pública, urbanização, meio ambiente e turismo sustentável nos 21 km de margens do Rio Paraná
entre a usina de Itaipu e o Marco das Três Fronteiras e também nos
17 km de margens do Rio Iguaçu entre o Marco das Três Fronteiras e
a entrada do Parque Nacional do Iguaçu.

TURISMO EM ITAIPU
Profissional de turismo não paga
De 1º de agosto até 30 de novembro, os profissionais do turismo em
Foz poderão conhecer, sem custo, o Circuito Turístico Especial e o
Test-Drive Veículo Elétrico, duas das principais atrações do Complexo Turístico da Itaipu.
Os outros atrativos já têm isenção de tarifa para moradores da região. O benefício para 7.500 trabalhadores do setor foi garantido por
convênio assinado entre a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu
(FPTI), gestora do turismo da usina, o Sindhotéis e o Sindicato dos
Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade de Foz. A gerente geral
do Complexo Turístico Itaipu, Jurema Fernandes, disse que os profissionais poderão conhecer os atrativos como os turistas que visitam
o Destino Iguaçu. “Quanto mais conhecerem nossos produtos, mais
capacitados estarão para dar informações”, explicou.

PROMOÇÃO

VAI ACONTECER

Cataratas estrelam campanha do governo

Corrida noturna no centro de Foz

A Embratur vai investir R$ 50 milhões na campanha publicitária que
atingirá cerca de cem países, lançada em Londres, no dia 26, pela
presidente Dilma Roussef.

Na noite deste sábado, dia 4, os 500 atletas amadores inscritos para
a 3ª Iguassu Night Run vão percorrer as principais ruas do centro,
num percurso de oito quilômetros.

O vídeo promocional mostra imagens das Cataratas do Iguaçu e de
outros pontos turísticos do País para convidar os estrangeiros a “celebrar a vida no Brasil”, mote da campanha.

O valor arrecadado com as inscrições – R$ 45 por atleta – será revertido para a Creche Nossa Senhora da Conceição.

As imagens desses cartões postais também serão utilizadas em peças publicitárias.
O lançamento da campanha ocorre no momento em que o Brasil
passa, oficialmente, a promover-se como a próxima sede olímpica.
“Por meio de mídia impressa, digital, on-line, televisiva e mídia exterior, a Embratur pretende incentivar os visitantes a explorar e descobrir o Brasil”, disse Flávio Dino, presidente da Embratur.

A largada será às 19h30, da Rua Venanti Otremba, em frente ao Hotel Bella Itália, que organiza o evento, junto com a Acorrefoz.
A Iguassu Night Run é patrocinada pela Itaipu Binacional,
Paraguaçu, Panorama Home
Center e Igu Foz Locadora de
Veículos. A promoção é da
Rede Massa.
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