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CARNAVAL

NA TELINHA

Reservas nos hotéis de Foz do Iguaçu já chegam a 80%
modelo” para a festa, porque vai atender não
só a comunidade, mas também despertar o
interesse dos turistas. Ele lembra que haverá
atrações musicais de peso e até a participação da escola de samba Tom Maior, que virá
mostrar como foi a homenagem que fez a
Foz no sambódromo da capital paulista.

As reservas nos hotéis de Foz do Iguaçu,
para o carnaval, já chegam a 80% de ocupação média. A procura é maior pelos estabelecimentos de categoria equivalente a
três e quatro estrelas, segundo Carlos Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares (Sindhotéis).
Silva lembra que o movimento em janeiro foi “muito bom”
e que fevereiro já terá reflexos
do “efeito carnaval”. A empresa
aérea TAM, por exemplo, anunciou quatro voos extras entre
Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro,
no período de 27 de fevereiro a
10 de março, justamente para atender ao
aumento da demanda no carnaval.
O presidente do Sindhotéis está otimista
com as perspectivas para todo o primeiro semestre, que terá ainda os feriados da Semana
Santa (a Paixão de Cristo é em 18 de abril), o
feriado prolongado de Tiradentes (21 de abril
cai numa segunda-feira), o Dia do Trabalho
(como 1º de maio é uma quinta-feira, pode
virar um feriadão) e até Corpus Christi (19 de
junho, também uma quinta-feira).

O carnaval
Carlos Silva diz que o carnaval de rua deste
ano, em Foz do Iguaçu, representa “um novo

“O Sindhotéis apoia e já solicitou às empresas associadas que divulguem as atrações
do carnaval em seus sites”, diz Silva. Ele
acha que, com maior investimento na festa, Foz receberá não só os turistas que vêm
para descansar no carnaval, mas também
“aqueles que virão para participar”.

Copa do Mundo
Em relação ao período da Copa do Mundo,
Carlos Silva avalia que a cidade deverá ser
beneficiada com mais voos, dos quase dois
mil que deverão ser autorizados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para
aeroportos de todo o Brasil.
Até junho, diz Silva, o Aeroporto Internacional Cataratas estará em condições de receber mais voos, já que estarão concluídas as
obras de melhorias e o recapeamento da pista, que por enquanto exige a interdição para
pousos e decolagens entre 7h e meio-dia.
Dos milhares de sul-coreanos que virão ao
Brasil acompanhar os jogos da seleção daquele país, ele acredita que pelo menos 10
mil passarão por Foz do Iguaçu, para acompanhar os treinamentos e incentivar o time.

Na Record e na Globo,
atrativos de Foz são destaque
Depois de Álvaro Garnero, que fez o programa “50 por 1” inteiro em Foz do Iguaçu e
região, no próximo domingo as Cataratas
do Iguaçu serão destaque do “Esporte Espetacular”, da Rede Globo. O apresentador e
ex-jogador de vôlei Tande marcará sua volta
das férias com aventuras radicais.

O 50 por 1 mostrou não só as Cataratas, mas
os passeios no Parque Nacional do Iguaçu,
os saltos de paraquedas e a usina de Itaipu
- inclusive os programas socioambientais
desenvolvidos ao longo do reservatório. O
programa foi ao ar na madrugada de domingo (17) para segunda.
No Esporte Espetacular do próximo domingo, dia 23, Tande vai apresentar sua tentativa de se equilibrar sobre uma prancha,
nas corredeiras do Rio Iguaçu, e também
uma descida de rafting. Ideal para atrair os
amantes de ecoaventura.

COPA DO MUNDO
Ministro do Esporte visita CT de Foz;
1ª fase termina em 15 de março
O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, visitou na quarta-feira (19) o estádio do Flamenguinho, de Foz do Iguaçu, que está
em obras para sediar os treinos da seleção
da Coreia do Sul.
O presidente do clube, Sérgio Beltrame, e o
presidente do Fundo de Desenvolvimento e
Promoção Turística do Iguaçu (Fundo Iguaçu), Gilmar Piolla, informaram ao ministro
que a primeira fase das obras, que inclui
gramado, iluminação e vestiários, ficará
pronta até 15 de março.
A segunda etapa será a construção do centro de imprensa. Segundo Piolla, a Prefeitura deverá ainda implantar a calçada externa e pavimentar uma rua próxima ao
CT, por onde passará o ônibus da seleção
sul-coreana. Ele acredita que tudo ficará
pronto até fins de abril ou início de maio. A

delegação asiática
chega a Foz entre
26 e 28 de maio.
O estádio do ABC,
onde os sul-coreanos treinaram para
os amistosos nos Estados Unidos, em janeiro, também recebe adaptações para
ser o campo reserva
da seleção. O trabalho deve ficar pronto até
20 de março, segundo o secretário municipal de Esportes, Anderson Andrade.

Centro Esportivo
Outro motivo da visita de Aldo Rebelo a
Foz do Iguaçu foi o lançamento da pedra
fundamental do primeiro centro de exce-

lência do futebol feminino do Brasil, instalado no Parque Tecnológico Itaipu (PTI),
dentro das instalações da usina.
Com previsão de entrega em 2016, o centro
esportivo funcionará numa área de 43 mil metros quadrados, onde serão construídos dois
campos de futebol, vestiários, alojamento,
academia, duas piscinas, ciclovia e um ginásio.

Secretaria de Esporte
e Turismo anuncia
evento em Foz

CURTAS
Pouca água – Para quem visitou as Cataratas do Iguaçu em meados do mês, uma
surpresa: a paisagem estava inteiramente mudada, pela redução da vazão do Rio
Iguaçu. Várias quedas desapareceram e
apareceram rochas que normalmente ficam submersas.

Reunido pela primeira vez neste ano, na
quarta-feira (19), o Conselho Estadual de
Turismo foi apresentado à nova estrutura do turismo no Paraná, depois da fusão
das secretarias do Esporte e do Turismo.
A fusão com a área de esporte foi a alternativa encontrada pelo governo estadual
para encerrar a polêmica gerada pela ideia
de fundir os setores de cultura e turismo.

Poucos dias depois, contudo, com a volta
das chuvas nas cabeceiras do Iguaçu, a vazão voltou ao normal – em torno de 1.500
metros cúbicos por segundo.

Casal receptivo - Um casal de Foz do Iguaçu - Rineli Mendes, 24 anos, e o marido,
Rafael da Rosa, 28 - já abrigou 133 viajantes em casa, num período de apenas
sete meses. E a história foi parar no jornal Extra, do Rio de Janeiro, na edição de
quarta-feira (19).
Rineli e Rafael fazem parte da rede Couchsurfing, uma comunidade global com sete
milhões de usuários, que oferecem hospedagem gratuita. O casal recebeu visitantes de pelo menos 30 países, dos quais os
mais assíduos foram os franceses, depois
colombianos, poloneses e argentinos.
Em 2015, será a vez de Rineli e Rafael contarem com a solidariedade dos amigos
da Couchsurfing. A bordo de um veículo
adaptado, eles pretendem cair na estrada,
numa viagem pelas Américas.

Na reunião, o secretário estadual do Esporte e do Turismo, Evandro Rogério Roman, confirmou que a segunda edição do
Congresso de Gestores Públicos do Esporte
e do Turismo também será realizada em
Foz do Iguaçu. O evento, que no ano passado reuniu em Foz gestores de esporte
de aproximadamente 340 municípios paranaenses, acontece nos dias 20, 21 e 22 de
março, no Hotel Rafain Palace.
A diferença em relação ao primeiro congresso é que, neste ano, o evento incluirá
também os gestores da área de turismo,
que foi incorporada pelo Esporte, a partir
da fusão das duas secretarias estaduais.
Com isso, o número de participantes deverá no mínimo dobrar.

Reunião do Conselho
Foz do Iguaçu também sediará, em 12 de
junho, a próxima reunião do Conselho de
Turismo do Paraná, órgão colegiado que
congrega representantes do governo estadual e de instituições representativas dos
diversos setores que compõem o Turismo.
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