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MEIA MARATONA
Número de inscritos para a corrida já está perto do limite

Parque Nacional do Iguaçu. No caminho,
entre os quilômetros 8 e 9, terão como cenário uma das mais belas paisagens do planeta – as Cataratas do Iguaçu, eleitas entre
as sete maravilhas mundiais da natureza.
“É uma experiência única na vida de um
atleta. Temos uma das principais corridas
de rua do Brasil num dos principais cartões-postais do país”, afirma o chefe do Parque
Nacional do Iguaçu, Jorge Pegoraro.
No ano passado, a meia maratona foi promovida em julho, mas foi antecipada justamente porque o clima, em maio, permite
aos atletas um melhor desempenho.

O prazo vai até 17 de maio. Mas, três semanas antes, faltam menos de 250 inscrições
para chegar ao limite de 2.500 atletas, estabelecido para a edição deste ano da Meia
Maratona das Cataratas.
Até 30 de abril, a inscrição para a meia ma-

ratona custa R$ 90. Depois dessa data, até
17 de maio ou quando for atingido o limite,
o valor passa para R$ 120.
A corrida será no dia 26 de maio, um domingo. Os atletas percorrerão o percurso
de exatamente 21 km e 98 metros dentro do

A 7ª Meia Maratona das Cataratas é uma
realização da Concessionária Cataratas do
Iguaçu S/A e do Parque Nacional do Iguaçu (ICMBio). A organização é da Associação
Procorrer de Incentivo ao Esporte e da Yescom, empresa referência em eventos esportivos no Brasil.
A promoção é da RPCTV – TV Globo, com patrocínio da Itaipu Binacional, com apoio da
Caixa Econômica Federal, Powerade, Mabu
Hotéis e Resorts, Fila e Fundo Iguaçu.

X GAMES
Imagens das Cataratas
encantam espectadores
de 184 países

uma das arenas, correram o mundo, sempre
elogiadas pelos narradores e comentaristas
dos jogos. O cenário dos X Games foi destaque
internacional. “Um cenário de sonho”, definiu
o site francês e-adrenaline.
A ESPN também destacou a diversidade, outra
“marca” de Foz do Iguaçu, onde convivem mais
de 70 etnias. Boa parte delas estava represen-

número de atletas e também em número de
medalhas (seis, todas no skate), depois dos
Estados Unidos.

Primeira cidade a sediar os X Games de Verão
fora dos Estados Unidos, entre 18 e 21 de abril,
Foz do Iguaçu surpreendeu pela organização,
pelo número de espectadores nas duas arenas
e pela audiência obtida pela transmissão da
ESPN Internacional, para 184 países. Os organizadores já confirmam as próximas edições,
em 2014 e 2015.
Imagens de todos os ângulos das Cataratas
do Iguaçu, pertinho das quais foi montada

tada não apenas nas arquibancadas como
no pódio, onde subiram para receber suas
medalhas atletas de 16 países. “A diversidade
no pódio foi uma visão adequada do início ao
fim”, disse o site da ESPN sobre os X Games.

Prêmios
Os jogos radicais de Foz do Iguaçu tiveram a
participação de 178 atletas de 24 países. Desses, 25 eram brasileiros, o segundo país em

A etapa iguaçuense dos jogos distribuiu US$
1,8 milhão (R$ 3,5 milhões) em prêmios para
os vencedores, o maior valor já colocado numa
disputa esportiva no Brasil.
Foz do Iguaçu foi a terceira etapa dos X Games
de 2013, depois de Aspen, nos Estados Unidos,
e Tignes, na França. As disputas prosseguem
em Barcelona (Espanha), entre 16 e 19 de maio;
Munique (Alemanha), entre 27 e 30 de junho;
e terminam em Los Angeles (Estados Unidos),
entre 1° e 4 de agosto.

LUAU DAS CATARATAS

CATARATAS DO IGUAÇU

Sábado é dia de romantismo ao luar, numa paisagem de sonho

Não importa o critério,
elas estão sempre
entre as mais belas

O site francês e-adrenaline disse que os X Games de Foz do Iguaçu foram disputados “numa
paisagem de sonho”, referindo-se principalmente às Cataratas do Iguaçu. E é justamente
nesta paisagem que, neste sábado (dia 27),
será feito o passeio Luau das Cataratas.

que não precisou ser cancelado, até agora,
por causa do mau tempo. E a previsão dos
serviços de meteorologia, para a noite do próximo sábado, é de céu com poucas nuvens.

Mesmo para quem já conhece as belezas
do Parque Nacional do Iguaçu, o passeio
é uma oportunidade de apreciar o cenário
sob a luz do luar, que, ao incidir sobre as
quedas d’água, forma o fenômeno do arco-íris prateado.

O passeio oferece a opção de um jantar, com
música popular brasileira ao vivo, no Restaurante Porto Canoas, localizado bem às margens
do Rio Iguaçu, com vista para as Cataratas.

É a quarta vez no ano que acontece o Luau
das Cataratas. Mais de mil pessoas já participaram e se encantaram com o passeio,

Com ou sem jantar

O ingresso para o Luau das Cataratas,
com o sem adesão ao jantar, pode ser feito pelo telefone (45) 3521-4443 ou pelo e-mail luau@catarataspni.com.br. As vagas
são limitadas.

A rede social de viagens Gogobot, dos Estados Unidos, criou um concurso para eleger
as maravilhas naturais de 2013. Não deu
outra: as Cataratas do Iguaçu estão na lista das dez mais.
O resultado é relevante porque a maioria dos
integrantes dessa rede social é dos Estados
Unidos, que apontaram como maravilhas
mundiais quase todas as belezas naturais de
seu próprio país. Mesmo com esse critério
“patriótico”, as Cataratas do Iguaçu ficaram
em sétimo lugar, enquanto sua concorrente
direta, Niagara Falls, aparece em 11°.
Mesmo para os americanos, portanto, a beleza natural que o Brasil divide com a Argentina é uma das sete maravilhas da natureza,
a exemplo do resultado da eleição promovida pela Fundação New Seven Wonders, da
Suíça. A diferença é que, para os suíços, não
importa a ordem de classificação, que sequer
foi divulgada, mas sim estar entre as sete.
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