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Depois do Litoral, chegou a vez de as cidades localizadas às margens do reservatório de Itaipu se tornarem
cenário dos Jogos de Aventura e Natureza. A etapa lindeira da competição começa nesta sexta-feira (6) e
prossegue até 15 de setembro em cinco cidades do Oeste. A promoção é do Governo do Paraná, com
patrocínio da Itaipu Binacional.
Neste primeiro fim de semana as atividades acontecem em Terra Roxa, Mercedes, Guaíra, Marechal
Cândido Rondon e Pato Bragado. A programação inédita inclui balonismo, shows musicais, slackline. Além
de modalidades mais tradicionais, como vôlei de praia, futebol, futevôlei, aquathlon e beach soccer, o evento
terá atrações radicais, como mountain bike, skate, wakeboarding, BMX e paraquedismo. Em algumas
cidades, a comunidade também poderá participar de clínicas de stand up paddle e canoa havaiana.
De formato inédito no Brasil, os Jogos de Aventura e Natureza foram criados neste ano e misturam esporte e
turismo com o objetivo de movimentar a economia paranaense. Mais de 12 mil atletas vão passar pelo Paraná
nos próximos 5 meses. Os Jogos reúnem 29 modalidades e percorrerão 26 municípios do Estado, de ponta a
ponta, entre agosto e dezembro. O governador Carlos Massa Ratinho Junior abriu a competição dia 10 de
agosto, no início da primeira etapa, no Litoral.
CÉU COLORIDO - O show de abertura será em Mercedes, neste sábado (7), quando o município
comemora 27 anos de emancipação política. A programação inclui show da Banda que Voa, passeio cativo
de balão, muro de escalada e slackline. A festividade terá início às 13h30, no estádio municipal de Mercedes.

Já os torneios esportivos começam em Terra Roxa e Mercedes, com vôlei de praia, de sexta-feira (6) a
domingo (8). Depois, Guaíra recebe a corrida rústica, também no domingo (8), data em que Marechal
Cândido Rondon terá o Futebol das Estrelas.
A programação retorna no fim de semana seguinte, com mais atividades em Guaíra e também em Pato
Bragado, Marechal Cândido Rondon e Entre Rios do Oeste. A agenda está disponível na internet, por meio
do link jogosaventuraenatureza.com/agenda
A etapa lindeira completa abrange Diamante D’Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra,
Itaipulândia, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Mercedes, Missal, Pato Bragado, Santa Helena,
Santa Terezinha do Itaipu, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu e Terra Roxa. Todos os
municípios integram a área de influência da Itaipu Binacional.
ITAIPU - Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada, a Itaipu Binacional é líder
mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido, desde 1984, mais de 2,6 bilhões de
MWh. Em 2016, a usina brasileira e paraguaia retomou o recorde mundial anual de geração de energia, com
a marca de 103.098.366 MWh. Em 2018, a hidrelétrica foi responsável pelo abastecimento de 15% de toda a
energia consumida pelo Brasil e de 90% do Paraguai.

Confira AQUI a programação deste primeiro fim de semana dos Jogos na etapa lindeira.
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