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MEIA MARATONA

Foz do Iguaçu vai ganhar o maior hotel da América Latina

Corrida dentro do Parque
Nacional do Iguaçu já
recebe inscrições

A rede de hotéis Slaviero anuncia oficialmente, na próxima segunda-feira (26), a
implantação em Foz do Iguaçu do “maior
empreendimento hoteleiro da América do
Sul”. O convite diz ainda que é “um projeto
à altura da cidade que é referência mundial
em turismo”.

pois de ser confirmada a duplicação da Avenida Felipe Wandscheer”, diz Nascimento. A
duplicação da avenida, em fase de licitação
das obras, será feita com recursos do governo federal.

Expansão

O secretário municipal de Turismo, Jaime
Nascimento, informa que o novo hotel
terá 960 apartamentos, além de um pequeno shopping, um centro de serviços
e uma área
para eventos.
O
empreendimento será
implantado
na Avenida Felipe Wandscheer, a cerca de
5 km do centro da cidade.

O presidente do Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu (Fundo
Iguaçu), Gilmar Piolla, lembra que, já a
partir do final deste ano,
Foz do Iguaçu
passará a ser
o 4º polo hoteleiro do Brasil (hoje é o
6º), com mais
de 30 mil leitos. O novo projeto deverá
acrescentar à rede entre 1.500 e 2 mil leitos.

De acordo com o secretário, os investimentos serão feitos por um grupo norte-americano, mas a bandeira será da rede
paranaense Slaviero, que soma 22 hotéis
em operação, um deles em Foz do Iguaçu,
o Slaviero Suites, inaugurado há três anos.

O megaempreendimento, segundo Piolla,
“é uma prova inequívoca de confiança no
potencial de desenvolvimento do destino
Iguaçu”. Para ele, é resultado “da boa imagem que construímos”. “É a projeção dessa
imagem que está atraindo cada vez mais
turistas e mais investimentos, fazendo
com que Foz do Iguaçu desperte definitivamente para sua verdadeira vocação econômica – o turismo”.

“O grupo de investidores já possuía uma
área no local, mas tomou a decisão de
anunciar o início do empreendimento de-

Já estão abertas as inscrições para a 8ª
Meia Maratona das Cataratas do Iguaçu, que será
disputada no
dia 14 de setembro. Todo
o percurso
da prova, de
21.097 metros, é dentro do Parque Nacional
do Iguaçu, com trechos que incluem o visual
das Cataratas. As vagas são limitadas a 3
mil corredores.
Realizada pela concessionária Cataratas do
Iguaçu S/A e Parque Nacional do Iguaçu (ICMBio), a
corrida tem patrocínio
da Itaipu Binacional e
Caixa Econômica Federal, além de apoio da
Powerade, Mabu Hotéis
& Resort, Fila, Fundo
Iguaçu e Duty Free.
Inscrições no site http://
www.procorrer.org.br/cataratas.

COPA DO MUNDO

CURTAS

CTS de Foz recebe
academia de ginástica,
que ficará como “herança”

do Iguaçu”, afirma.

O Centro de Treinamento de Seleções (CTS)
de Foz do Iguaçu, no estádio do Flamenguinho, já está na fase final das reformas
e adaptações para receber a seleção da
Coreia do Sul, que chega a Foz do Iguaçu
no dia 12 de junho. No próximo dia 30, o
presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piolla,
apresentará a academia de ginástica do
CTS, resultado de uma parceria com a empresa Movement.
Todos os equipamentos, que durante a
Copa do Mundo serão utilizados pelos jogadores sul-coreanos, permanecerão no
estádio, para uso dos atletas das equipes
de futebol e de futsal mantidas pelo Flamenguinho, segundo Piolla. “A academia
e todas as benfeitorias no estádio serão
uma herança da Copa do Mundo para Foz

Criada em 1988, a Movement é líder no
mercado brasileiro em fabricação e vendas
de aparelhos de fitness, desde esteiras e bicicletas até aparelhos de musculação de todos os tipos. A empresa exporta para mais
de 20 países da América do Sul e Europa.

Site em coreano
Nesta sexta-feira, o site Foz do Iguaçu
Destino do Mundo ganha uma versão em
coreano, para homenagear tanto a seleção
como os sul-coreanos que vierem à cidade
para acompanhar a etapa de treinos para
a Copa do Mundo.
O site, que traz informações completas
sobre o destino Iguaçu e notícias relevantes de interesse turístico, já é publicado
com versões em inglês e espanhol (confira em www.fozdoiguacudestinodomundo.comn.br).

“EVENTO VERDE”
Festival de Turismo aposta na inovação digital
plantio de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, terá ainda outras ações na linha “verde”.

A 9ª edição do Festival de Turismo das Cataratas (FIT), que acontece nos dias 4, 5 e
6 de junho no Rafain Palace Hotel & Convention Center, vai oferecer para alguns
expositores o e-take, um aplicativo que
pode transferir o conteúdo de folders e
propagandas aos participantes do festival,
de forma digital e interativa.
A cada edição, o FIT procura se tornar o
mais ambientalmente correto possível,
com a redução de materiais impressos, do
uso de transportes e de recursos naturais.
O evento, que já conquistou o Selo Amigo
do Meio Ambiente, devido à compensação
dos gases de efeito estufa, feita por meio do

Os materiais gráficos e a folheteria, por exemplo, foram confeccionados com materiais reciclados; a camiseta do uniforme e as
bolsas foram feitas com garrafas
pet. Em parceria com a Cooperativa de Agentes Ambientais e
a Itaipu Binacional, será feita a
separação e destinação correta
de todos os resíduos sólidos coletados durante o festival.

Guia 4 Rodas – No próximo dia 29, quinta-feira, haverá o lançamento dos aplicativos do Guia Quatro Rodas “Foz do Iguaçu
& Compras no Paraguai e Argentina”, na
versão 2014. O guia recebeu atualizações
e informações complementares. O lançamento será feito pelo editor-chefe do guia,
Fábio Peixoto, e pelo presidente do Fundo
Iguaçu, Gilmar Piolla, no Hotel Bella Itália.
Hotel Show - Centenas de empresários de
hotelaria, gastronomia e panificação devem passar pelos corredores da 8ª edição
do Hotel Show 2014, entre os dias 28 e 30
deste mês, no Centro de Eventos do Golden Tulip Internacional de Foz do Iguaçu.
A feira irá apresentar para profissionais e empresários do Brasil
e países vizinhos
as novidades do
setor em equipamentos, tecnologia e recursos materiais.
A edição deste ano inclui a 1ª Mostra de
Produtos & Serviços para a Indústria da Panificação e Confeitarias e a 1ª Mostra de
Design para Meios de Hospedagem, Gastronomia & Lazer.
Fórum mundial - Pelo segundo ano consecutivo, Foz do Iguaçu sedia o Fórum
Mundial do Meio Ambiente, promovido
pelo Lide Grupo de Líderes Empresariais.
Será nos dias 5 e 6 de junho, no Hotel
Mabu. Em sua 5ª edição, o fórum tem
como tema central “Sustentabilidade e
desenvolvimento: qual agenda possível?”.
A principal palestra do evento será proferida por Bill McKibben, escritor, educador
e ambientalista norte-americano, que falará sobre “Mudanças Climáticas”.
“Trabalhadores” - A próxima grande atração do Ecomuseu de Itaipu será a exposição “Trabalhadores – Uma Arqueologia da
Era Industrial”, do consagrado fotógrafo
Sebastião Salgado. A abertura será no dia
6 de junho, às 18 horas, com a presença de
Sebastião Salgado e da curadora Lélia W.
Salgado. A mostra vai até 7 de setembro.

Toda ambientação paisagística do Festival foi cedida pelo Refúgio Biológico da
Itaipu Binacional. Já o troféu para os que
receberão
a Homen a g e m
Amigo do
Festival
foi desenvolvido e
confeccionado por artesãos da região, em
madeira de demolição e bordado em
nãnduti (técnica da cultura guarani).
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