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USINA DE ITAIPU
Neste final de semana,
o rosa se destaca na
iluminação da barragem
Este é o último final de
semana para
assistir à iluminação
da
barragem de
Itaipu com detalhes na cor
rosa. Os condutos forçados, enormes tubos de aço
por onde passa a água que movimenta as
turbinas, receberam tons rosa, bem como
parte da iluminação do vertedouro.
Com a iluminação, a usina de Itaipu passou a fazer parte dos monumentos em
todo o mundo que apoiam a campanha
Outubro Rosa, em comemoração à luta
contra o câncer de mama.
A diretoria de Itaipu informou que, a partir deste ano, em todos os meses de outubro a iluminação da barragem receberá
luzes cor-de-rosa.
O espetáculo, um dos atrativos do Complexo Turístico Itaipu, é apresentado
toda sexta-feira e sábado, às 21h30 (no
horário de verão). A recomendação é
que o visitante chegue com meia hora
de antecedência.

EXPANSÃO

Foz do Iguaçu terá o primeiro voo diário internacional

A LanPeru, que tem quatro frequências
entre Foz do Iguaçu e Lima, pediu autorização para uma ligação diária a partir de
abril do ano que vem. Como opera um Airbus 318, o voo diário da Lan Peru ampliará
a oferta de assentos anuais da empresa dos
27.800 atuais para 52.900.
Além de atender o próprio Peru e países vizinhos, o voo permitirá uma ligação mais
rápida a Foz do Iguaçu para turistas da
Europa, América do Norte e Ásia, já que
Lima é um “hub” para voos procedentes
do Pacífico.

“Questão de tempo”
“A LanPeru poderá atender, principalmente, uma demanda reprimida do Peru, Colômbia, México, Venezuela, Estados Unidos e outros países da América Central”,
explica o diretor administrativo do Iguassu Convention & Visitors Bureau, Enio
Eidt. Foi ele que negociou, em nome do
Destino Iguaçu, a ampliação do número
de voos da Lan Peru.
“Sabíamos que era apenas uma questão
de tempo”, afirmou o superintendente de
Comunicação Social e presidente do Fundo
Iguaçu, Gilmar Piolla, que há seis meses fez
contatos com a diretoria da empresa aérea
para saber da viabilidade de novos voos.

Parceria
Segundo Enio, desde que a Lan Peru implantou os voos para Foz, o Destino Iguaçu se associou à empresa aérea numa campanha para
atrair turistas dos mercados da América Latina, especialmente Peru, Chile e Venezuela.
Pouco mais de um ano depois, as quatro
frequências diárias estavam consolidadas,
com ocupação média dos voos de 86%, considerada excepcional. Com base nisso, Enio
levou à matriz da Lan, em Santiago do Chile, o pedido para que a empresa estudasse
a proposta de tornar os voos diários.
A resposta veio esta semana, com o pedido
de autorização da Lan para abril de 2014,
que marca também uma nova parceria com
o destino para divulgação dos atrativos nas
regiões atendidas pela empresa aérea.

Mais negociações
A decisão da Lan abre espaço para que o
Destino Iguaçu possa negociar com outras
empresas aéreas da América do Sul, para
atender países que ainda não contam com
rotas mais diretas para Foz do Iguaçu,
como é o caso do Panamá.
“Nossa intenção é que sejam abertas novas
linhas entre a América do Sul e o destino, seja
com voos diretos ou escalas”, concluiu Enio.

CASA-CONTÊINER

FÓRUM MUNDIAL

Espaço CasaFoz Design
une criatividade e
sustentabilidade
A maior casa feita em contêineres do Brasil atrai moradores e visitantes de Foz do
Iguaçu, curiosos para conhecer não só a
arquitetura, como as soluções em decoração, que se destacam por serem ambientalmente corretas.
A CasaFoz Design foi construída com 15
contêineres, todos com dez anos de uso
no mar, quando deixam de ser utilizados.
Entre internos e externos, a casa tem 32
ambientes, cada um deles preparado por
arquitetos, engenheiros e outros profissionais do setor, além de artistas.
Ao visitar o espaço, o superintendente
de Comunicação Social de Itaipu e pre-

Visitantes de 60 países
discutem desenvolvimento
econômico local
sidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piolla,
disse que ficou “maravilhado” e prometeu
apoio para manter o local como espaço
para exposições culturais e para outras
edições da CasaFoz.
“Foz do Iguaçu vive um ‘boom’ na construção civil e no setor imobiliário e este evento está sintonizado com as tendências do
mercado, que aliam inovação e sustentabilidade. Para quem planeja construir, não
tem opção melhor”, afirmou Piolla.
Instalada na Avenida das Cataratas, a casa
permanecerá aberta à visitação até 17 de
novembro, de quarta a sexta-feira, das 17h
às 22h, e aos sábados e domingos, das 14h
às 22h. O ingresso custa R$10.
Na foto, Gilmar Piolla ladeado pela arquiteta Karin Nisiide, uma das responsáveis
pelo projeto da Casa Contêiner, e Emília
Smaha, diretora da Iguassu Invest Empreendimentos Imobiliários e uma das idealizadoras da CasaFoz Design.

VISITANTES
Mesmo depois de
Três Gargantas, mais
chineses vêm a Foz
Não há dúvidas de que eles têm dinheiro –
no ano passado, 83 milhões deles gastaram
mundo afora, em viagens, US$ 103 bilhões,
passando à frente de americanos e alemães,
até então os maiores viajantes. Mas atrair
os chineses – e seus dólares – não é fácil.
O secretário de Turismo de Foz do Iguaçu,
Jaime Nascimento, aponta alguns entraves
que atrapalham a vinda de mais turistas
chineses. O primeiro deles é o acesso aéreo, com poucas opções de voos, o que torna a viagem ainda mais cara e complicada.
Para piorar, o Brasil exige visto de entrada,
em reciprocidade à exigência dos chineses
em relação aos brasileiros. E muitos vistos
são recusados quando se percebe que a intenção não é fazer turismo, mas tentar a vida.

Da usina ao parque
Mesmo com todas as dificuldades, em Foz
do Iguaçu os chineses representam o nono
país em número de visitantes. E, no caso
de Itaipu, só perdem para os argentinos.
Aos números: em 2012, o Parque Nacional
do Iguaçu recebeu 18.456 turistas chine-

Até esta sexta-feira, já havia cerca de
3.000 pessoas de 60 países inscritas para o
Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local, que acontece de 29 de outubro a 1º de novembro, em Foz do Iguaçu.
Promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em
conjunto com o Fórum Andaluz de Municípios pela Solidariedade Internacional,
Itaipu Binacional e Sebrae, o evento vai
reunir representantes de governos, setor
privado, universidades e organizações da
sociedade civil.

CURTAS
O pássaro e as
Cataratas – Com
uma
fotografia
intitulada
“Pequeno
pássaro,
águas grandes”, o
italiano Alessandro Bee venceu o
concurso Wildlife
Photographer of the Year Competition, do
Museu de História Natural de Londres, na
categoria “Animais em seu ambiente”.
A foto mostra um periquito branco, voando
bem próximo às Cataratas do Iguaçu, num
contraste entre a força bruta das quedas e a
elegante fragilidade do passarinho.

ses, enquanto o Complexo Turístico Itaipu atendeu 11.096 visitantes daquele país.
Da Argentina, vieram 302.690 visitantes
conhecer o Parque Nacional do Iguaçu e
19.471 também visitaram Itaipu.

Conafisco – Integrantes do Fisco de todos
os estados e do Distrito Federal se reúnem
em Foz do Iguaçu, entre os dias 25 e 29 de
novembro, no XVI Congresso Nacional do
Fisco Estadual e Distrital – Conafisco.

O resultado do ano passado aproximou o número de chineses ao de procedentes do Japão,
um dos maiores emissores de turistas para
Foz do Iguaçu. No ano passado, 21.784 japoneses visitaram o Parque Nacional do Iguaçu.

As 1.100 vagas previstas para o evento foram
preenchidas ainda em junho. No encontro,
além de palestras e discussões, haverá a
eleição da nova diretoria da Fenafisco para
o triênio 2014/2016.

Três Gargantas

Open de Tênis – Mais de 200 tenistas de 20
países disputam em Foz do Iguaçu, entre 25
e 30 de novembro, o 6º Cataratas Open de
Tênis – Mundial Future.

A vinda de chineses a Foz do Iguaçu, quase
insignificante nos anos 1980 e 1990 – menos de mil por ano –, começou a aumentar
com o término das obras da usina de Itaipu, em 1994. Naquele ano, Itaipu recebeu
1.210 chineses e o parque, 1.778.
Se fosse feita uma pesquisa qualitativa naquela época, seria possível constatar que a
maioria dos visitantes era formada por técnicos do governo chinês, que vinham absorver conhecimento em Itaipu para aplicar na
construção da usina de Três Gargantas, iniciada em 1992 e concluída só no ano passado.

A disputa, que valerá pontos para o ranking
da Associação de Tenistas Profissionais (ATP),
será transmitida ao vivo pela Internet, por
meio do serviço de streaming da Crionet.
O Cataratas Open está consolidado no calendário de eventos esportivos da região.
Realizado pela Associação de Tenistas de
Foz do Iguaçu (Atefoz), o evento tem apoio
da Itaipu Binacional.
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