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AÇÕES

PERMANENTES
FEIRA LIVRE DAS NAÇÕES

Tradicional feira de
gastronomia, artesanato e
cultura.

PRAÇA DA PAZ
todo domingo
das 08h as 13h.

AÇÕES

PERMANENTES
CÊ NA SEXTA

O projeto Cê Na Sexta é uma parcerias
envolvendo Unila e Fundação Cultural
que visa difundir a cultura e tornar o
conhecimento e o fazer acessíveis à
população. Além de apresentações, o
espaço promove debates acerca das
obras apresentadas.

FUNDAÇÃO CULTURAL
toda sexta,
a partir de 06/04
as 19.30h.

janeiro
FIEP 2018
33o. Congresso Internacional de Educação
Física - FIEP 2018

UDC / COLÉGIO DINÂMICA
13 a 17 de Janeiro

CARNAFALLS
DA SAUDADE

Baile popular realizado em
comemoração ao Carnaval,
festa típica do calendário
nacional.

Matinê voltada às crianças,
realizada na região central da
cidade, onde se realiza um
tradicional concurso de
fantasias infantis.

PARQUE CHARRUA

R. MAL. DEODORO

10 a 13 de fevereiro
das 21h as 02h

11 e 13 de fevereiro
das 15h as 22h.

FEVEREIRO

CARNAFALL´S

NOS BAIRROS

CARNAROCK

Matinês voltadas às famílias e
crianças, realizadas nas
principais regiões da cidade em
comemoração ao Carnaval.

Uma opção para os amantes
do rock poderem comemorar
essa festa típica do calendário
nacional.

CIDADE NOVA
JD. SÃO PAULO
MORUMBI
VILA C
10 a 13 de fevereiro
das 21h as 02h

TEATRO BARRACÃO
10 de fevereiro
das 22h as 02h.

março

CONCURSO DE DESENHO

Concurso cultural na categoria desenho, em celebração ao Mês da Mulher, que busca
fazer com que os estudantes das escolas municipais de ensino pesquisem e se
informem acerca das conquistas femininas por direitos sociais mais igualitários nas
ultimas décadas. O tema de 2018 será “Meninas de hoje, mulheres do futuro. O que
somos e o que queremos ser!”.
FUNDAÇÃO CULTURAL
01 a 26 de março

CAFÉ DA MANHÃ COM AS SERVIDORAS

Celebração que busca através do reconhecimento do trabalho das servidoras públicas
municipais uma homenagem a todas as mulheres que servem o município de Foz do
Iguaçu.
FUNDAÇÃO CULTURAL
08 de março

RODA DE SAIA- GRUPO VOCAL CANTO EM CANTO
Apresentação do grupo vocal Canto Em Canto, composto exclusivamente por vozes
femininas, que trará ao público um repertório de choros, bossas e sambas que marcam
com destaque a história da música brasileira.
FUNDAÇÃO CULTURAL
08 de março
20 horas

EXPOSIÇÃO "ESTRELA DE HOJE. LUZ DO AMANHÃ"
Exposição de ensaios fotográﬁcos realizados ao longo dos anos pela fotógrafa
Fabiana Copetti com gestantes em vários ambientes históricos da cidade.
FUNDAÇÃO CULTURAL
08 a 23 de março

CONCERTO DAS ROSAS
Apresentação da Orquestra Ladies Ensemble, sob direção artística da violista Fabíola
Bach, é formada exclusivamente por mulheres, ativa desde 2008 e conta com a
colaboração de musicistas das principais orquestras do Estado.
PRAÇA DA PAZ
18 de março, 23 horas

Mês da Mulher

13o. Congresso
Brasileiro de
Pregoeiros

Mabu
19 a 22

FEIRA DO PEIXE VIVO

março

PREGOEIROS

Feira que reúne expositores da Associação de Pescadores e Psicultores do Lago de
Itaipu e da Colônia Z12. Anualmente são comercializadas cerca de 20 toneladas de
peixe, entre eles: pacu, tilápia, carpas, bagre, piapara, surubim, catﬁsh e corimba.

Parque Charrua
27 a 29 de março

ABRIL PRA FEIRA

CORDAS DO IGUAÇU

Edição noturna da Feira da JK,
com cerca de 200 expositores
nas noites de sexta-feira.

O Projeto Cordas do Paraná
teve início em 2011 com o
objetivo de realizar a
formação de crianças e
adolescentes carentes junto
como músicos instrumentais,
Praça da Paz
e logo foi criado a Orquestra
de Câmara Infanto-Juvenil do
06, 13, 20 e 27 de abril M u n i c í p i o d e Tu n a s d o
das 19h as 23h.
Paraná, e em 2012 o
programa foi ampliado para o
município de Pinhais com os
mesmos objetivos.

HOJE É DIA DE ROCK
Peça de Teatro dirigida por
Gabriel Villela, “Hoje é Dia de
Rock” é uma comédia que
conta a história de uma família
que se vê imersa em conﬂitos
quando precisa sair da zona
rural para mudar-se para São
Paulo.
Teatro Barracão
21 de abril

Campus da Unioeste
08 de abril

JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ
Durante a fase municipal, alunos de diversas escolas – públicas e privadas – de Foz do Iguaçu,
competirão em 7 modalidades esportivas. Os jogos acontecerão nos ginásios de esportes do
Flamenguinho, Morumbi, Sebastião Flor, Costa Cavalcante e do Colégio Vicentino São José. As
equipes vencedoras garantirão vagas para a etapa regional dos Jogos Escolares.
ABERTURA - GINÁSIO COSTA CAVALCANTI
09 de abril - 19 horas

CHORANDO EM GUARANÍ
O Dia Nacional do Choro é comemorado em 23 de abril, em homenagem à data de nascimento de
Pixinguinha, uma das ﬁguras exponenciais da música popular brasileira, e em especial do Choro. O
Projeto “Chorando Em Guarani” é um projeto regional, especializado em música instrumental brasileira,
sobretudo choros e sambas antigos. Dedicados ao estudo desses estilos musicais eles tocam e contam
as histórias das músicas e seus compositores. Neste evento queremos fazer uma homenagem a esse
estilo e a este importante artista que dedicou-se à música e deixou um legado de inúmeros clássicos,
arranjos e interpretações magistrais, como ﬂautista e saxofonista.
FUNDAÇÃO CULTURAL
22 de abril

RETINA

NEONATAL

HÉRNIA

43o. Congresso
Brasileiro de Retina
e Vitreo

7o. Simpósio
Internacional de
Reanimação
Neonatal

Recanto
Cataratas
11 a 14

Bourbon

Mabu

06 e 07

19 a 21

KARATÊ
2o. Campeonato
Inter-Núcleos

CC. Leonel
Brizola
08 de Abril

5o. Congresso
Brasileiro de Hérnia

HÉRNIA
5a. Convenção
Latinoamericana de
Hérnia

Recanto
Cataratas
16 a 20

GUIAS DE TURISMO
6o. Congresso
Latinoamericano de
Guias Proﬁssionais
de Turismo

Recanto
Cataratas
16 a 20

FESTA MAINA
12a. Edição da
Festa organizada
pela paróquia da
Catedral da Vila A.

Catedral Nsa.
de Guadalupe
20 a 25

ENAC
26o. Encontro
Nacional das
Empresas de
Asseio e
Conservação

Mabu
16 a 20

GUIAS DE TURISMO
38o. Congresso
Brasileiro de Guias
de Turismo

Recanto
Cataratas
16 a 20

JUDÔ
Torneio Regional
Oeste de Judô

6 de Maio

maio

8
1
0
FARTAL
2

Feira que comemora o aniversário de emancipação política do município, realizada desde 1975, reúne a
gastronomia, artesanato, música, dança, teatro, circo, artes plásticas, artes visuais, indústria e
comércio, resultando numa grandiosa e tradicional festa que movimenta a população através de shows
e apresentações nacionais, regionais e locais.

07, QUINTA

08, SEXTA

09, SÁBADO

10, DOMINGO

PARQUE CHARRUA
07 a 10 de Junho - das 12h às 24h

DESFILE CÍVICO
Tradicional desﬁle cívico em alusão ao aniversário da cidade, com participação de entidades
assistenciais, clubes de serviços, escolas públicas e particulares.

PARQUE CHARRUA
10 DE JUNHO - 08 horas

COPA 2018
BRASIL X SUÍÇA
17/06, Sábado – 15 horas
BRASIL X COSTA RICA
22/06, Sexta – 09 horas
BRASIL X SÉRVIA
27/06, Quarta – 15 horas

ORTOPEDIA

13o. Festival de
Turismo das
Cataratas

XIII Congresso
Brasileiro de
Ortopedia
Pediátrica

PURINES

SIBESA

FESTIVAL DE TURISMO

14o. Simpósio
Ítalo-Brasileiro de
Engenharia
Sanitária e
Ambiental

Congresso
Internacional de
Sinalização
Purinergética

Bourbon

Rafain Palace

Bourbon

Mabu

14 a 17

20 a 22

14 a 17

19 a 22

ICC7
7o. Congresso
Internacional de
Cerâmica - ICC

Recanto
Cataratas
17 a 21

CERÂMICA
62o. Congresso
Brasileiro de
Cerâmica

Recanto
Cataratas
17a 21

FESTIVAL DE MÚSICAS 3NAÇÕES
Durante uma semana, Foz do Iguaçu se transforma no ponto de encontro
dos grandes nomes da música clássica do país e do mundo e possibilita a
estudantes de várias nacionalidades e também da cidade a aprender com os
maiores mestres do violino, viola, violoncelo, contrabaixo e do piano. São
realizadas intervenções em vários pontos da cidade como asilos, hospitais e
escolas, além dos Concertos Noturnos abertos a população em geral eo
grande espetáculo de encerramento com a Orquestra do Festival.

FUNDAÇÃO CULTURAL / DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE

MEGAROCK FESTIVAL

JULHO

08 a 14 de julho

Três dias de apresentações, oﬁcinas, palestras e vivências em torno desse
estilo musical que transformou toda uma sociedade. Em comemoração ao
dia do Rock, o Festival reunirá bandas, artistas e técnicos no Parque de
Eventos Charrua para uma intensa imersão no mundo do rock'n'roll.
PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHARRUA
13 a 15 de julho
das 19h as 02h.

Festa do Colono

Marcha para Jesus

A confraternização
envolvendo os
produtores rurais da
r e g i ã o , n a
comunidade rural da
Aparecidinha é
realizada todos os
anos em homenagem
ao Dia do Colono,
comemorado no dia
25 de julho e, conta
c o m u m a
programação que
segue durante todo o
dia a partir das 7h da
manhã.

A Marcha para Jesus
é u m e v e n t o
internacional e
interdenominacional
(ou seja, realizado
conjuntamente por
d i v e r s a s
denominações
evangélicas) que
ocorre anualmente
em milhares de
cidades espalhadas
pelo mundo.

22 de Julho

25 de Julho

Comunidade
Aparecidinha

Avenida
Duque de Caxias

agosto
MOSTRA CULTURAS POPULARES
Mostra que reúne a diversidade das
manifestações artísticas e culturais de nossa
cidade nos vários segmentos, em celebração
ao dia do Folclore.

MOSTRA DE DANÇA
Mostra de espetáculos de dança locais e
convidados com apresentações em vários
espaços da cidade. Serão promovidas oﬁcinas,
debates e palestras aos participantes e
comunidade em geral.

Pontos diversos

Pontos diversos

19 a 25 de Agosto

05 a 11 de Agosto

ROMARIA DE NOSSA SENHORA DO GUADALUPE
A Diocese de Foz do Iguaçu realiza todos os
anos a Romaria Diocesana em honra a Nossa
Senhora de Guadalupe.

Catedral de Nossa Senhora do
Guadalupe - Vila A

JUDÔ
CAMPEONATO
PARANAENSE DE
JUDÔ

à Conﬁrmar
25 de Agosto

FEIRA DO LIVRO
8
1
0
2

Evento que reúne escritores e leitores locais com escritores e leitores nas mais diversas vertentes da
literatura clássica e moderna. Espaço de fomento à leitura, de intercâmbio entre editores, artistas,
escritores e amantes da literatura onde se destacam os direcionamentos da literatura, a produção
literária local e internacional. Os vários segmentos artísticos onde o foco é o livro.

09, domingo

10, segunda

11, terça

12, quarta

13, quinta

14, sexta

15, sábado

16, domingo

COMPLEXO BORDIN
09 a 16 de Setembro

PRÊMIO CATARATAS DE CONTOS E POESIAS
Concurso que reúne a produção literária local e internacional na sua 27ª edição. A premiação é através
da publicação de uma coletânea das obras selecionadas.

ENCERRAMENTO - COMPLEXO BORDIN
15 DE SETEMBRO

EXPOFLOR
Promovida pelo Rotary Três
Fronteiras, a 20ª Expoﬂor
conta com a venda de plantas
e ﬂores de diversas espécies
e preços, e artigos como
vasos e adubos para jardins e
aﬁns.

MARATONA INTERNACIONAL

SEMANA DO TURISMO

A Maratona Internacional de
Foz do Iguaçu Sesc PR
pretende favorecer o
intercâmbio social e cultural
entre os participantese
instituições parceiras e ainda
fomentar o comércio e o
turismo local.

Parque Charrua

Itaipu à Cataratas

06 a 16 de Setembro

29 de Setembro

ARREMESSO DE CELULAR

ARREMESSO DE NOTEBOOK

O Torneio Sul-Americano de
Arremesso de Celular chega a
s u a 11 ª e d i ç ã o c o m a
proposta de estimular o
descarte adequado do lixo
eletrônico a partir desta nova
modalidade esportiva.

Campeonato Mundial de
Arremesso de Notebook.

Gramadão da Vila A

Gramadão da Vila A

30 de Setembro

30 de Setembro

23 a 28 de Setembro

outubro
Festival Latino Americano de Cinema
O Festival Latino Americano de Cinema
pretende ser um espaço de difusão, criação e
troca de experiência de forma permanente
entre realizadores de cinema regional e latinoamericano, proporcionando uma estrutura de
mostras de curtas-metragens e mostra de
longas-metragens, oﬁcinas, laboratórios de
projetos, seminários e debates. Priorizando a
pluralidade de discursos, o festival visa
fomentara cultura do audiovisual para a
população da tríplice fronteira e, reunir
realizadores regionais e proporcionar a
formação com proﬁssionais reconhecidos na
América Latina.

Pontos diversos
15 a 20 de Outubro

Latinoware
O Congresso LatinoAmericano de
Software Livre e
Tecnologias Abertas
(Latinoware),
considerado maior
evento do gênero.

PTI

Mostra de Teatro
Mostra de espetáculos de teatro locais e
convidados com apresentações em vários
espaços da cidade. Serão promovidas oﬁcinas,
debates e palestras aos participantes e
comunidade em geral.
Pontos diversos
21 a 27 de Outubro

Festival de musica que reúne interpretes, compositores e artistas da área da música
locais e convidados com apresentações em vários espaços da cidade. Serão
promovidas oﬁcinas, debates e palestras aos participantes e comunidade em geral.

Pontos Diversos
06 a 11 de novembro

SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
Semana de debates, palestras, oﬁcinas, apresentações, exposições e manifestações
artísticas e culturais em alusão à luta da cultura negra no país e na história. As
conquistas e as demandas que ainda estão por ser sanadas.
Pontos Diversos
18 a 24 DE NOVEMBRO

11, domingo
Cataratas Day é o dia
do aniversário da
eleição das Cataratas
do Iguaçu como uma
das 7 Maravilhas
M u n d i a i s d a
Natureza. O ato é
r e a l i z a d o ,
anualmente, no
mundo todo, no dia 11
de novembro.
Cataratas

30, sexta
Coral natalino dos
alunos do Colégio
Dinâmica, com a
participação de
alunos de escolas
públicas.

Colégio
Dinâmica

novembr

FESTIVAL DE MÚSICA LATINO AMERICANO

NATAL DE FOZ

DEZEMBRO

NATAL DE FOZ 2018
Comemoração alusiva ao Natal, tradicional festa cristã, mas que ao
longo do tempo tornou-se um momento festivo de celebração entre
toda a população, resgatando o sentimento comunitário e criando
espaços de convivência pacíﬁca na comunidade. Através da difusão e
valorização da produção cultural local criamos espaços lúdicos,
acolhedores além de ser mais uma ferramenta de geração de renda
disponibilizada aos produtores culturais locais e fomento ao turismo.
Praça da Paz / Diversos Pontos
de 01 a 23 de dezembro

RÉVEILLON

Comemoração pela passagem de ano, momento festivo de
celebração entre toda a população.

à Deﬁnir
31 de Dezembro

