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Cascavel

Horóscopo do Dia

Paranhos recepciona ginasta convocada para seleção

O

prefeito Leonaldo Paranhos e o secretário
de Cultura e Esportes, Luiz
Ernesto Meyer Pereira, recepcionaram, na tarde desta quinta-feira (8), a ginasta Giovana Rafaela Souza, 14 anos.
Ela foi convocada para integrar a equipe juvenil da seleção brasileira de ginástica rítmica e disputará os jogos PanAmericanos, que acontecem
de 22 a 28 de julho na cidade
da Guatemala, capital do país
que leva o mesmo nome e está
localizado na América Central.
Paranhos disse que a convocação da atleta cascavelense para representar o Brasil é
um exemplo de resistência e

PREFEITURA DE CASCAVEL

Giovana Rafaela Souza irá disputar os jogos Pan-Americanos, que acontecem em julho na Guatemala, na América Central

Paranhos disse que a convocação da atleta cascavelense para representar o
Brasil é um exemplo de resistência e persistência após um ano atípico e adverso

persistência após um ano atípico e adverso.
"Rompe-se essa barreira e
ela está pronta para represen-

tar Cascavel, representar oeste e o Paraná por onde passar.
Eu acho que esse exemplo é
o que nos faz ver o tamanho

da responsabilidade que nós
temos, porque temos muitos
talentos do esporte, da cultura que precisa do atendimento do poder público", afirma
o prefeito.
A atleta de 14 anos viaja
na próxima terça-feira (20)
para Aracaju (SE), onde a seleção ficará concentrada nos
próximos três meses até os
jogos. "A expectativa é muito
boa", resume Giovana que
pratica a modalidade desde os
seis anos.
A ginasta visitou o prefeito acompanhada da mãe, Maria Aparecida de Souza e do
presidente da Associação Instituto de Esporte de Cascavel,
Lucas Prates.

O Instituto de Tecnologia
do Paraná (Tecpar) concedeu
à Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil (PTI-BR), localizado em Foz do Iguaçu, a
certificação do sistema de gestão da qualidade ISO
9001:2015. O documento
atesta que o Sistema de Gestão de Qualidade implementado no Complexo Turístico
de Itaipu alcançou as exigências da norma internacional,
que é a mais respeitada e conhecida norma de qualidade
de processos de gestão do
mundo. O sistema de gestão
da qualidade contempla passeios turísticos como o Ecomuseu, a Visita Panorâmica e
o Refúgio Biológico.
O PTI é responsável pela
gestão e operação do turismo
em Itaipu desde 2007, por
meio de um modelo de gestão turística focado em sua autossustentabilidade e contribuição com o desenvolvimento regional.
O diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, ressalta
que a certificação concedida
pelo Tecpar Certificação é válida para o escopo da Gestão
e Operação dos Atrativos Turísticos do Complexo Turístico Itaipu. "A certificação é
uma oportunidade de reavaliar processos em busca da
melhoria contínua. As auditorias realizadas pelo Tecpar
Certificação mostram que a
gestão atua em conformidade
com a norma", observa.
O diretor administrativo financeiro da Fundação Parque
Tecnológico Itaipu, Flaviano

ITAIPU

Tecpar certifica Complexo Turístico Itaipu com ISO 9001

Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada,
a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável

Masnik, destacou que mais de
22 milhões de pessoas já visitaram os atrativos turísticos
do local. "O reconhecimento
do Tecpar Certificação mostra
que o trabalho que é feito no
dia a dia do PTI é de qualidade e atende as normativas",
salienta. Yuri Benites, gerente do Completo Turístico Itaipu, destacou que o trabalho
realizado pela equipe venceu
as dificuldades oferecidas
pela pandemia. "O processo
de certificação é complexo e
quando envolve pessoas, que
é o caso do setor de turismo,
há impactos grandes pela pandemia. A auditoria mostra as
nossas potencialidades e as
melhorias que podemos implantar", afirmou.
REFERÊNCIA
INTERNACIONAL
A ISO 9001 é a norma internacional de sistemas de
gestão mais utilizada mundi-

almente, sendo a referência
internacional para a Certificação de Sistemas de Gestão da
Qualidade. A normativa adota um ciclo de melhoria contínua e integra o pensamento
baseado em risco, permitindo
a competitividade da organização baseada nos pilares da
sustentabilidade. Pode ser requerida por qualquer empresa pública ou privada, independentemente de seu ramo
de atividade, setor ou porte.
Ter a certificação ISO 9001
é fundamental para aumentar
a confiança do cliente e a capacidade da empresa em fornecer produtos e serviços em
conformidade com as normas
regulatórias, tornando-se um
diferencial no segmento em
que atua.
TECPAR CERTIFICAÇÃO
É a divisão do instituto responsável pela certificação de
produtos e sistemas e atua há

24 anos. Atualmente, o Tecpar Certificação é acreditado para oferecer certificações
pela ISO 9001 em 22 ramos
de atividades.
Entre os produtos que podem ser certificados estão
componentes elétricos e de
telecomunicações, eletrodomésticos, produtos orgânicos
e unidades armazenadoras.
Em sistemas, o instituto
certifica Sistema de Gestão da
Qualidade (NBR ISO 9001),
Sistema de Gestão Ambiental
(NBR ISO 14001), Sistema de
Gestão da Qualidade para
empresas do ramo da construção civil (PBQP-H/SIAC), Certificação Life, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança
Ocupacional (ISO 45001) e
Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade (SASSMAQ - Módulo
Rodoviário) e Sistema de Gestão de Segurança Viária (ISO
39001).

ÁRIES - Pode vir a se mostrar um pouco mais intransigente ao que ocorrerá durante parte do seu
dia, porém controle melhor o seu raciocínio.
TOURO - Sentirá um
pouco mais de vontade de
estar acompanhado das
coisas que lhe tragam
boas lembranças para a
sua vida.
GÊMEOS - Conseguirá
encontrar pontos em comum com tudo aquilo
que vem fazendo você
seguir em frente com sucesso, em Mercúrio as
coisas serão amigáveis
neste sentido.
CÂNCER - As coisas boas
poderão vir a ocorrer em
grande escala na sua vida
devido a movimentações
positivas em sua constelação.
LEÃO - Muita energia irá
pular de dentro para fora
com o intuito de mudar a
sua condição para uma
posição melhor.
VIRGEM - Necessitará se
libertar de alguns vícios
de comportamento para
poder ir além das questões mais óbvias. Muitas
cargas negativas virão de
Vênus, mas se mostrar
vigor poderá superar.
LIBRA - Deixe claro para
todos do que é capaz de
realizar, sem dúvida irá
facilitar muito para você
nesta sua jornada em busca de evolução.
ESCORPIÃO - Muitas
coisas irão ficar alheias às
condutas pelas quais você
tem lutado para manter
de forma objetiva. Para
reorganizar tudo não poderá ser muito displicente com suas necessidades.
SAGITÁRIO - Continue
acreditando naquilo que
alimenta em você força de
vontade para seguir em
frente.
CAPRICÓRNIO - Os teus
ganhos se mostrarão divergente com tudo o que
pensava ser coerente em
relação a sua vida social.
AQUÁRIO - Poderá neste dia realizar atividades
pensadas para que algumas coisas venham a
acontecer de forma muito bem-organizada durante este dia.
PEIXES - As suas probabilidades de vitória em
um intento voltado para
o crescimento pessoal estarão bem fortalecidas.

