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No domingo, maratona
internacional e
arremesso de celular
Logo cedo, uma corrida que liga os dois
principais atrativos de Foz do Iguaçu, a usina de Itaipu e as Cataratas do Iguaçu. No
meio da manhã, uma disputa que só existe
aqui e na Finlândia: arremesso de celular.
Com um acréscimo inteiramente iguaçuense: arremesso de notebook.
Primeiro, a Maratona Internacional de Foz
do Iguaçu. Para as três provas deste domingo, houve recorde de inscrições: 2.103 atletas vindos de sete países.
A prova tradicional – percurso de 42,195 km
entre o Mirante Central da usina de Itaipu
e Porto Canoas, pertinho das Cataratas do
Iguaçu - recebeu 760 inscrições; outros 350
atletas participarão da prova de revezamento e 993 farão a prova dos 11,5 km, inteiramente dentro do Parque Nacional do Iguaçu.
Promovida pelo Sesc, em parceria com a
Itaipu Binacional, o Parque Nacional do
Iguaçu e a Prefeitura, a maratona tem
apoio do Sindicato Patronal do Comércio
Varejista de Foz do Iguaçu e patrocínio da
Caixa Econômica Federal.

Celulares e notebooks
No Gramadão da Vila A, a partir das 10h, voarão longe – o mais longe possível, para garantir
prêmios – celulares
e notebooks. É o
6° Torneio Sul-Americano
de Arremesso de Celular
e o 5° Torneio Mundial
de Arremesso de
Notebook.
As disputas foram
idealizadas por

Fórum volta a Foz do Iguaçu
em novembro deste ano

Gabriel Campos, da Segurança Empresarial de
Itaipu, justamente para homenagear a área
em que ele atua, que aniversaria em outubro
(em 2013, a Segurança está completando 39
anos). Primeiro, Gabriel bolou o torneio de
lançamento de celular, que ele copiou do que
era feito na Finlândia; depois, acrescentou a
disputa com notebooks, única no mundo.

Lixo
Os torneios têm ainda outro objetivo, que
é alertar para o problema do lixo eletrônico – cada vez mais sério no planeta – e, ao
mesmo tempo, contribuir para a coleta
deste material, que será feita no próprio local e, nos dias anteriores à disputa, em outros pontos da cidade.
Nos últimos dois
anos, foram
coletadas 13 toneladas de
lixo eletrônico
em Foz do
Iguaçu,
encaminhadas
para uma
empresa especializada em
seu reaproveitamento.

Prêmios
Haverá prêmios aos campeões
de arremesso de celular nas modalidades masculino e feminino (adulto),
masculino e feminino (juvenil) e para o
melhor arremesso de notebook. Também serão sorteados prêmios entre os participantes.
Os recordes da competição são do ano passado: 99,60 metros de distância na competição
em geral e 51,53 metros na disputa feminina.
Quem superar levará prêmios especiais.

Os Óvnis não apareceram durante a vigília de
2012, mas os organizadores do Fórum Mundial
de Ufologia gostaram tanto de Foz do Iguaçu
que vão repetir a dose: entre 21 e 24 de novembro, eles voltam para mais um encontro.
O 2° Ufoz - Fórum Mundial de Ufologia
também ocorrerá no Hotel Golden Tulip.
A vigília astronômica internacional – aquela
para flagrar discos voadores e assemelhados
– será no Parque Tecnológico Itaipu (PTI),
porque fica ao lado da barragem da “monumental hidrelétrica e em ambiente de grande
magnetismo”, como explica o material de
divulgação do encontro.
No ano passado, o fórum reuniu em Foz do
Iguaçu 34 conferencistas de 12 países. O destaque deste ano será o americano Stephen
Bassett, ativista pela liberdade de informações ufológicas. No evento, ele defenderá a
proposta de que os assuntos sobre exopolítica
sejam discutidos nas Nações Unidas.
Bassett é um dos criadores da Exopolítica,
definida basicamente como uma ciência
política com foco na investigação e educação pública em relação ao que se refere à
vida extraterrestre.
O fórum é realizado pela revista Ufo.

CURTAS
Obras no aeroporto – A Infraero adiou para
15 de outubro o início das obras de recapeamento da pista do Aeroporto Internacional
de Foz do Iguaçu/Cataratas. No período das
7h às 12h, a pista estará interditada para pousos e decolagens. A conclusão dos serviços é
prevista para abril de 2014.

COPA DAS CONFEDERAÇÕES
Pesquisa mostra que
Foz foi 2ª cidade mais
procurada por estrangeiros
Uma pesquisa do Ministério do Turismo,
que ouviu visitantes de outros países que
vieram assistir aos jogos da Copa das Confederações, mostrou que a maior parte deles aproveitou para conhecer outras cidades além das que sediaram a partidas. E,
depois das cidades-sede dos jogos, Foz do
Iguaçu foi a segunda mais visitada.
Foz perdeu apenas para Porto Galinhas
(Ipojuca), em Pernambuco, que fica bem

perto de Recife, uma das sedes. A cidade
pernambucana recebeu 2,7% dos turistas
estrangeiros entrevistados, enquanto Foz
do Iguaçu teve 2,1% dos visitantes, à frente
inclusive de Búzios, com 1,9%.
Segundo o ministério, o Brasil recebeu cerca de 25 mil turistas internacionais durante
a Copa das Confederações, com destaque
para visitantes do México (21,5%), Estados
Unidos (17,3%) e Uruguai (6,0%).
A grande maioria dos entrevistados – 75,8%
- revelou que pretende voltar ao Brasil, tanto para os jogos da Copa do Mundo como
em outras oportunidades.

Turismo no Paraguai – O Paraguai não quer
ser conhecido por brasileiros e argentinos apenas pelas compras em Ciudad del Este, mas
também pelos atrativos turísticos da região de
fronteira, como o Salto de Monday e as reservas
mantidas pela Itaipu Binacional, entre outros.
Como primeira medida, o Departamento
(equivalente a Estado) de Alto Paraná decidiu
participar da Feira Internacional de Turismo,
em Assunção, entre 4 e 6 de outubro, para
mostrar que a região tem belezas que os próprios paraguaios desconhecem.
Mudança no ICVB – O novo presidente do Iguassu Convention & Visitors Bureau é Fernando
Martin, que estava na vice-presidência. Ele tomou posse no cargo com o pedido de afastamento de Mauro Sebastiany, por motivos pessoais.
O ICVB tem eleições dentro de quatro meses.
Acquamania – O Parque Aquático Acquamania reabre para a temporada de verão no dia
1º de outubro. Para atrair também turistas,
o Acquamania vai fazer um agrado a operadores, agentes e guias de Foz do Iguaçu, que
terão acesso gratuito entre 1º e 6 de outubro.

OUTUBRO ROSA
Itaipu adere à campanha e
usa o rosa na iluminação

DESTINO UP

Revista da Tap destaca os
atrativos de Foz do Iguaçu

O especialista em luminotécnica Peter Gasper, responsável pelo projeto da Iluminação
da Barragem de Itaipu, foi convocado para
colaborar em uma missão especial: a instalação de luzes cor-de-rosa nos condutos
forçados da usina.
A usina de Itaipu passa a integrar, no mês
que vem, a lista de edifícios e monumentos
em todo o mundo que aderem ao Outubro
Rosa, movimento internacional da luta
contra o câncer de mama, a doença que
mais mata mulheres em todo o mundo – e
que, ao contrário do que se imagina, também faz vítimas entre os homens.

Itaipu
Embora a usina de Itaipu já participe ativamente da campanha contra o câncer de
mama, será a primeira vez que irá aderir ao
Outubro Rosa também com a iluminação da
barragem, acompanhando ícones do mundo
inteiro, como a Torre Eiffel, em Paris, a Estátua da Liberdade, em Nova York, a Torre de
Londres e o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.
A Iluminação da Barragem foi criada em 2001
e renovada dez anos depois. O espetáculo é
apresentado todas as sextas-feiras e sábados, às 20h (21h durante o horário de verão).

A UP, revista de bordo
da empresa
de aviação
portuguesa
Tap, destaca Foz do
Iguaçu e os
atrativos da
fronteira em sua edição de setembro. Editada em português e inglês, cada edição da UP
é lida por mais de um milhão de passageiros, sem contar os leitores da versão on-line
(http://upmagazine-tap.com/).
Com textos de Patrícia Rocha e fotos de Inês
Rodarte, a revista publica uma ampla reportagem sobre o Destino Iguaçu, com uma exortação ao viajante: “Vá pela natureza, pela ecoaventura, pelas compras ou pela gastronomia”.
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