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COPA DO MUNDO 1

COPA DO MUNDO 2

Fifa aceita candidatura de Foz do
Iguaçu a centro de treinamento

TV filma atrativos de Foz do Iguaçu
para divulgar no México

Foz do Iguaçu está
tecnicamente habilitada a ser o centro
de treinamento de
uma das 32 seleções
que disputarão a
Copa do Mundo no
Brasil, em 2014. O
parecer inicial da
Fifa foi favorável
aos projetos apresentados pela delegação que esteve no dia 16, no
Rio de Janeiro, para defender a candidatura iguaçuense.
O anúncio oficial das cidades que poderão receber as seleções
será feito em 31 de outubro. Gilmar Piolla, superintendente de
Comunicação Social da Itaipu Binacional e presidente do Fundo
Iguaçu, diz que agora “tudo vai depender da nossa capacidade de
executar os projetos que apresentamos e de despertar o interesse de uma das seleções”.

Diferenciais favoráveis
Para Piolla, Foz do Iguaçu tem uma série de diferenciais que
facilitarão atrair uma das seleções. O primeiro é a localização estratégica, num raio que permitirá atender seis das
12 chaves que compõem a Copa do Mundo no Brasil. Foz
está, por exemplo, a apenas uma hora de voo de Curitiba, Porto Alegre e Cuiabá; está ainda a uma hora e meia
de São Paulo, a uma hora e 45 minutos
do Rio e a menos de duas horas de
Brasília e Belo Horizonte.
A distância dos locais de treinamento e dos
hotéis oferecidos na proposta em relação
ao aeroporto também é outra vantagem
de Foz. O estádio do ABC, um dos campos
colocados para escolha da Fifa, é o que
está mais longe – e fica a menos de 20
minutos do aeroporto.
A Fifa ainda poderá optar pelo estádio do Flamengo ou pelo Iguassu Resort. A distância do
aeroporto é ainda menor no caso dos hotéis – o
próprio Iguassu, o Bourbon e o Mabu.

Imagens das Cataratas do Iguaçu e do Parque das Aves serão divulgadas pela TV Asteca para mostrar aos mexicanos que o Brasil tem
muito a oferecer aos visitantes que vierem assistir aos jogos da
Copa do Mundo, em 2014. A chamada irá mostrar também outros
destinos brasileiros, como o Rio de Janeiro e o Pantanal.
Para as filmagens, estiveram em Foz nove integrantes da TV mexicana, entre eles o diretor de imagens Felipe Fernándes del Paso,
indicado ao Oscar, em 2002, pelo seu trabalho no filme “Frida”.
Fernándes se encantou com a beleza das Cataratas do Iguaçu e disse
que deve voltar ainda este ano para fazer uma nova produção. “Os
mexicanos precisam conhecer essa maravilha”, afirmou.
No ano passado, 5.171 mexicanos visitaram as Cataratas do Iguaçu, um número
pequeno em relação ao total (mais de 1,5 milhão de visitantes, em 2012), mas que
vem aumentando a cada
ano. No primeiro semestre
de 2013, foram 2.459 turistas
mexicanos.

LUAU DAS CATARATAS

DESTINO IGUAÇU

Programe-se: passeio está
marcado para o próximo dia 26

Campanha quer atrair mais turistas de
cidades a até mil quilômetros
O Destino Iguaçu busca o público dos shopping centers de Porto Alegre (RS), Florianópolis e Joinville (SC), São Paulo e Campinas
(SP), Campo Grande (MS) e Curitiba (PR).
Nesses centros comerciais, em estandes
onde serão mostrados vídeos sobre o destino, haverá recepcionistas para atender o
público e prestar informações. A ação vai
começar no dia 13 de agosto e prosseguirá
até 7 de dezembro.
A decisão foi tomada na última reunião
do Conselho Municipal de Turismo, que

contou com representantes da Gestão Integrada do Destino Iguaçu - Secretaria Municipal de Turismo, Iguassu Convention &
Visitors Bureau, o Comtur, Itaipu e Fundo
Iguaçu -, além de empresários de turismo.
Na mesma reunião, foi decidida também
a realização de workshops nessas cidades,
tendo como público alvo os agentes de viagem, as operadoras turísticas e a imprensa
local. A intenção é incrementar a vinda de
turistas das principais cidades brasileiras
localizadas num raio de até mil quilômetros de Foz do Iguaçu.

CATARATAS DEL IGUAZÚ
Argentina promove em setembro a “Media Maratón del Iguazú”

Em junho, o passeio nas Cataratas do Iguaçu,
iluminado apenas pelo luar, foi cancelado
devido à cheia do Rio Iguaçu, que impediu
o acesso de visitantes às passarelas. Mas,
este mês, se o tempo não atrapalhar, o Luau
das Cataratas está confirmado para o dia 26.
Para os turistas que estiverem em Foz do
Iguaçu, aproveitando os últimos dias das
férias de julho, será uma oportunidade para
conhecer as Cataratas de um modo romântico e inesquecível. A paisagem inclui o arco-íris de prata, que se forma quando a luz da
lua incide sobre as quedas d’água.
Este ano, os próximos passeios serão nos dias
23 de agosto, 20 de setembro, 19 de outubro,
16 de novembro e 19 de dezembro. O passeio
é uma realização Cataratas do Iguaçu S.A. e
do Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio).
Mais informações sobre o passeio ligue para
(45) 3521-4443 ou encaminhe suas dúvidas
para o e-mail luau@catarataspni.com.br.

VISITA DO PAPA

Foz do Iguaçu recebe mais de
10 mil jovens estrangeiros
Depois do Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu é a
cidade que receberá mais jovens estrangeiros que vão participar da 28ª Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, entre
os dias 23 e 28 de julho, com a presença do
Papa Francisco.

Em maio, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu a Meia Maratona das Cataratas; em
setembro, é a vez das Cataratas da Argentina serem anfitriãs da segunda edição da
Media Maratón de Iguazú.
A prova será no dia 21 e faz parte do circuito “Run Argentina”. As inscrições com
desconto podem ser feitas até 21 de agosto,

pelo site www.maratoniguazu.com.
Na maratona de Foz do Iguaçu, o percurso é todo
dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Na maratona argentina, os corredores sairão do Parque
Nacional Iguazú e percorrerão 21 quilômetros
em direção à cidade de Puerto Iguazú, numa
rota cercada pela mata da Selva Missioneira,
a mais rica em biodiversidade do país vizinho.

A estimativa é que cerca de 10 mil jovens
de mais de 60 países passem por Foz do
Iguaçu, antes e depois do encontro no Rio.
O Centro de Convenções foi transformado
numa espécie de albergue para grande parte desses visitantes.
Além disso, a Polícia Rodoviária Federal
estima que 5 mil ônibus, transportando
aproximadamente 200 mil peregrinos da
Argentina, Chile, Peru, Bolívia e Paraguai
entrem no Brasil por Foz do Iguaçu.
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