
Foz do Iguaçu combate o terror com humor  
Diego Assis 
 
Com o mesmo bom humor com que reagiu às especulações pós-11 de Setembro de que a cidade 
abrigaria células terroristas da Al Qaeda -"Se Bin Laden arriscaria o pescoço para visitar, é porque 
vale a pena!"-, Foz do Iguaçu abre hoje as portas da segunda edição de seu festival de cartuns. 
 
Apadrinhado por Ziraldo e Zélio, ex-editores do "Pasquim 21", o Festival Internacional de Humor 
Gráfico das Cataratas do Iguaçu aposta em adjetivos tão colossais quanto a usina de Itaipu para 
espantar a uruca e colocar o evento novato no calendário dos grandes salões nacionais, como os 
de Piracicaba, Piauí e Recife. 
 
"Somos o festival que paga o maior prêmio em dinheiro depois de Tóquio", gaba-se o jornalista 
Rogerio Bonato, presidente do festival. Os vencedores, que serão anunciados neste sábado, 
dividem uma bolada de US$ 20 mil, dos quais US$ 10 mil são para o primeiro colocado. Mais 
números: 4.752 trabalhos inscritos, 300 selecionados, 81 países. 
 
Entre as atrações do evento, que tem como bola da vez o tema (adivinha?) "Planeta Turismo", 
estão uma retrospectiva dos trabalhos de Henfil, feira de livros, exibição de documentários da 
série "Profissão: Cartunista" e a mostra "O Melhor dos Festivais", um apanhado dos trabalhos 
premiados em outros salões brasileiros. 
 
No sábado, antes da apresentação dos premiados, os organizadores pretendem divulgar o 
lançamento de três outros eventos anuais relacionados ao humor: o Encontro Mundial de Palhaços 
(previsto para julho de 2005), o Festival Internacional de Cinema de Comédia (2006) e o Festival 
Latino-Americano de Teatro de Comédia (2007). 
 
"A cidade vinha sendo vítima de uma série de boatos e difamações desde os atentados de 11 de 
Setembro. Aí resolvemos montar um encontro de terroristas, mas claro que ninguém apareceu", 
brinca Bonato, que para este ano chamou até repórter da Al Jazira para cobrir o evento. 
"Conseguimos vencer o terror com humor. O mundo é muito triste."  
 
2º FESTIVAL INTERNACIONAL DE HUMOR GRÁFICO DAS CATARATAS DO IGUAÇU. Onde: hotel 
Bourbon (av. das Cataratas, 6.854, Foz do Iguaçu, Paraná). Quando: abertura hoje, das 14h às 
21h; sex., das 9h às 19h; sáb., das 9h às 18h; e dom., das 9h às 21h. Quanto: entrada franca. 
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