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Faça o teste também

Quinta-feira, 28 de julho, é o Dia Mundial de Luta Contra
as Hepatites Virais para conscientizar a população
sobre a importância da prevenção contra a doença e
de realizar testes rápidos, a Uopeccan, Cedip (Centro
Especializado de Doenças Infecto Parasitárias) e
Unioeste realizam testes rápidos nos batalhões da
polícia nos dias 27 e 28 e, no dia 30, fará ações de
conscientização, no Calçadão da Avenida Brasil. l Pág.3
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Sem férias no Zoo!

Atletas do CRC vão disputar o PAN, no Canadá

SECOM

l Pág. 7

O mês de julho, tradicionalmente, marca
o recesso escolar. E,
enquanto alunos e professores descansam, a bicharada do Zoológico Municipal de Cascavel “trabalha
muito”. Os dados do aplicativo de agendamentos
digital comprovam: neste
mês de julho o Zoo já recebeu 24.132 visitantes.
No entanto, o aplicativo
só contabiliza as crianças
e adultos maiores de 12
anos. Dessa forma, a
expectativa é que o Zoo
feche este mês com um
novo recorde de mais de
40 mil visitações em um
único mês.
l Pág. 4
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Opinião

‘‘

nalto e Capanema. Das equipes
que disputaram a competição,
apenas futsal masculino e futsal feminino não ficaram com
a medalha de ouro e, consequentemente, não avançaram

Quadros profissionais
sa’ sobre
arbitragem
impulsionam
o desenvolvimento
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garantiu bronze na prova
do K2-1000m, medalha conquistada dois anos antes de
competir nas Olimpíadas de
Tóquio. Ana Paula também
faturou bronze na edição de
2018, na prova o K1-500m.
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“Aqui, na
continuidade
da Barão do Rio Branco,
o empresário faz seu
investimento, ele ganha
dinheiro com isso, mas
não deixa o ônus para o
Município, para as pessoas
que aqui vão morar. Então,
nós impusemos essa
parceria, de aprovação
mediante a contrapartida
do investimento na
construção da Avenida.”
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buições indelegáveis e, com a consciência que exercer as profissões
regulamentadas nas administrações públicas está cada vez mais difícil.
Engenheiros, Agrônomos e Geocientistas esbarram em arranjos de planos
de cargos e salários, carência de estrutura, ausência de planejamento e
na desvalorização das carreiras.
Maringá
Há até dirigentes que contratam esses profissionais como gestores
max 29
ou analistas, numa manobra
para não pagar a remuneração profissional
min 16devida. É decepcionante Londrina
ver administrações
que não os valorizam, que
max
27
não respeitam o salário-mínimo
das categorias e que eliminam ou mesmo
min 13
nunca aplicaram, sem motivo, as gratificações por responsabilidade técnica
dos seus servidores efetivos e comissionados.
Cascavel
max 25 Reforço que ao reter e qualificar o corpo técnico de Engenharia,
min 15 Agronomia e Geociências nas prefeituras, os gestores impulsionam o
desenvolvimento sustentável de seus municípios. Porque quanto mais
qualificados, capacitados e motivados estiverem esses profissionais,
do Iguaçu
Paranaguá
melhores serão asCuritiba
políticas públicas e, consequentemente,
os serviços
max 22
prestados à população.
max 27
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O Crea-PR, inclusive,
disponibiliza esse olhar
técnico
min 16
min
17 tão necessário
aos governantes por meio dos Estudos Básicos de Desenvolvimento, em
âmbito municipal, regional e estadual. Esses estudos são um compêndio
de diagnósticos e soluções, no formato de políticas públicas, elaborados
por profissionais das Entidades de Classe parceiras do Conselho. As propostas são desenvolvidas dentro de um programa denominado Agenda
Parlamentar. Em tese, os estudos são instrumentos de referência para
o planejamento das administração pública, pois seguem a metodologia
de elaboração de um plano plurianual de gestão, auxiliando os gestores
na melhor construção de políticas públicas, estreitando e valorizando as
relações profissionais.
Ao defender que governantes melhorem a estruturação de seus
quadros técnicos fomentando as grandes estruturas de políticas públicas em termos de sustentabilidade, ajudamos a estabelecer uma política
pública de Estado, excluindo o cenário de descontinuidade, através da
efetiva participação da sociedade civil organizada nos municípios. Assim,
as medidas são efetivas e contínuas, não apenas durante um ou dois
mandatos, por exemplo.
Finalizo destacando que as soluções por meio das profissões das
Engenharias, Agronomia e Geociências são ferramentas técnicas de inteligência para a boa gestão pública. Que esses profissionais vinculados
ao Sistema Confea/Crea não só desenvolvem os Planos Diretores, de
Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Rural Integrado, Gestão de Resíduos
e Arborização dos municípios, mas também os executam, dando maior
qualidade nos serviços prestados a toda a população. Quem ganha com
todo esse profissionalismo é a sociedade, em segurança e na correta
aplicação do dinheiro público.
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Quinta-feira, 28 de julho, é o Dia
Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais e a bandeira do mês
é amarela, para conscientizar a
população sobre a importância da
prevenção contra a doença e de
realizar testes rápidos. Em alusão
a data, a Uopeccan, em parceria
com o Cedip (Centro Especializado
de Doenças Infecto Parasitárias) e
com a Unioeste, realizará testes
rápidos nos batalhões da polícia
nos dias 27 e 28 e no dia 30 de
julho fará ações de conscientização, no Calçadão da Avenida Brasil,
das 9h às 12h, reforçando a importância de buscar uma unidade para
realizar o teste.
“Hepatites virais são infecções
causadas por vírus, que têm potencial de provocar inflamação no
fígado. As hepatites B e C têm o
potencial de se tornarem crônicas,
que é quando o vírus persiste no
organismo por mais de 6 meses”,
explica a hepatologista Lilian
Cabral, responsável pela organização das testagens oferecidas
pela instituição, em conjunto com
a infectologista Carla Sakuma.
Ainda de acordo com Lilian, “o
teste rápido para as hepatites B e
C é recomendado para toda a população em geral, principalmente para
os grupos de risco: profissionais da
saúde, moradores de rua, pessoas
com múltiplos parceiros sexuais,
pessoas privadas de liberdade, que
moram no mesmo domicílio de portadores da doença, essas doenças
são inicialmente silenciosas, por
isso a importância de se buscar
ativamente o diagnóstico”.
Lilian destaca também a parceria entre a instituição com o Cedip
e a Unioeste para a testagem nos

FOTOS: ILUSTRAÇÃO/ABR/DIVULGAÇÃO

Hepatites: Uopeccan, Cedip e
Unioeste preparam dia de ações

batalhões, “é de suma importância para realizar esse trabalho de
orientação e conscientização da
população, para atingir o maior
número de pessoas possível. Além
disso, existe uma parceria no fornecimento de insumos e de mão
de obra para executar essas ações,
como a aplicação dos testes rápidos em alguns grupos. Os alunos
da universidade aprendem sobre as
hepatites, sobre a execução desses testes, e aplicam seus conhecimentos na comunidade. É uma
parceria importante, em que todos
se beneficiam”.
Quem desejar fazer o teste,
precisa apenas se deslocar até a
Unidade Básica de Saúde mais próxima ou procurar o Cedip.
TRANSMISSÃO E PREVENÇÃO
A médica explica que a hepatite

B é transmitida por relação sexual
desprotegida e por materiais contaminados com sangue, como alicates, agulhas, barbeadores e lâminas. Dessa forma, “a esterilização
de materiais contaminados com
sangue, o uso de preservativos e
a vacina para a hepatite B, que é
administrada em 3 doses, são formas de prevenir o contágio. Para a
hepatite C, além da esterilização de
materiais contaminados, a prevenção se dá com adequada triagem
dos doadores de sangue pelos bancos de sangue”, completa.
Além disso, “as pessoas que já
apresentem algum fator de risco
para doenças no fígado, como
consumo impor tante de álcool,
presença de esteatose (gordura)
no fígado, têm maior risco de evoluir para cirrose quando adquirem
hepatite B e C crônicas”, finaliza.
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ou duas crianças menores de 12
anos, que não estão cadastradas.
Por isso, essa expectativa”, explica o
gerente do Zoo, Rodrigo Neca Ribeiro.
As reformas e melhorias no Zoo têm
tornando o espaço ainda mais atrativo, o que tem incentivado os cascavelenses a visitarem esse tradicional
espaço da cidade, que já tem 43

SECOM

O Zoológico de Cascavel está
definitivamente no roteiro dos cascavelenses. E com as férias escolares,
uma visita ao parque praticamente se
tornou obrigatória entre as famílias que
estão lotando o espaço diariamente. Os
dados do aplicativo de agendamentos
digital comprovam: neste mês de julho,
de férias escolares, o Zoo já recebeu
24.132 visitantes, o que já configura
a maior marca do ano de visitações.
No entanto, o aplicativo só contabiliza as crianças e adultos maiores
de 12 anos. Dessa forma, a expectativa é que o Zoo feche este mês
com um novo recorde de mais de 40
mil visitações em um único mês. “É
só vir no Zoo que é possível perceber que cada adulto está com uma

SECOM

Zoo de Cascavel bate recorde
e chegará aos 40 mil visitantes
anos de história. O Zoo funciona de
terça a domingo, das 10h às 17h. O
espaço possui uma área de 20 hectares, no centro da cidade, e abriga
hoje 400 animais de 72 espécies entre
mamíferos e répteis. No momento,
o recito das aves está passando por
uma ampla reforma de modernização, que possibilitará uma capacidade de voo maior para os animais.
Na entrada do zoológico, a administração do parque disponibiliza monitores
para auxiliar os visitantes que, porventura, não fizeram a aquisição do ingresso
online gratuito. Quer também entrar
para as estatísticas e ser mais um
cascavelense que visitou o Zoo neste
mês? Acesse o site e faça seu cadastro: https://doity.com.br/zoocascavel

Encerrada Colônia de
Férias no Ciro Nardi

Com clima quente em pleno inverno, a diversão para
as crianças foi garantida no Complexo Esportivo Ciro
Nardi. Atrações como futsabão, cama elástica e outros
brinquedos infláveis, além da distribuição de algodão
doce e pipoca, garantiram a alegria dos participantes.
As atividades sejam supervisionadas por monitores e
acompanhadas pelos pais. Aberta a toda comunidade,
a Colônia de Férias é sempre gratuita.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

O dia pode ser muito lucrativo, especialmente para quem trabalha
em casa ou em um negócio de família. Você também pode ganhar
dinheiro com algo que aprendeu há muito tempo e, agora, terá chance
de colocar em prática novamente. Um amor do passado pode fazer seu
coração acelerar novamente. A dois, bom dia para programas caseiros.

Touro 21/04 a 20/05

A Lua ajudará você a escolher as palavras e os argumentos certos para
defender suas ideias e convencer as pessoas. É uma ótima fase para
quem procura emprego e para quem precisa apresentar um projeto
importante no trabalho. Na vida a dois, ótimo momento para falar sobre
o futuro e definir metas com seu bem. Podem planejar uma viagem.

Gêmeos 21/05 a 20/06
A Lua na Casa das Finanças pode fazer você se preocupar mais

com dinheiro. Isso deve deixar você mais atenta às oportunidades
no trabalho e vai ajudá-la a batalhar mais por uma promoção ou um
aumento de salário. No campo sentimental, você vai querer estabilidade
e dificilmente vai se satisfazer com aventuras.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Estudo do De (?): rasignifica- pidamente
do das
Tóquio,
palavras em 2021
Exercício
para
diminuir a
tensão

Criador da
Teoria da
Evolução
Extensão
dos
arquivos
do Word
(Inform.)

Câncer 21/06 a 21/07

A Lua em Câncer realça todos os pontos fortes do seu signo e você vai usar
toda sua força e determinação para alcançar as metas que traçar para o
seu dia. Quem está livre pode conhecer alguém com ideias e projetos bem
parecidos com os seus e vai sonhar com romance. Na vida a dois, faça a
sua parte para evitar conflitos e para fortalecer a união.

Leão 22/07 a 22/08

Você vai investir grande parte da sua energia na carreira hoje. Você também
pode ter uma boa oportunidade de se livrar de uma dívida ou resolver
um problema que causa preocupação. Há chance de romance com uma
pessoa misteriosa ou comprometida e a atração será irresistível. A união
pede mais privacidade. Invista na sedução e apimente o sexo.

Virgem 23/08 a 22/09

De olho no futuro e na realização dos seus ideais, você vai se interessar
por tudo que possa abrir novas portas para a sua vida, especialmente
cursos e treinamentos. A Lua garante ótima sintonia com os amigos.
Pode até pintar um clima de romance com alguém da turma e o céu
dá sinal verde para você investir nesta relação.

(?) Pinheiro, cantora e compositora
Mal frequente em
moradores
de palafitas

Pintor carioca, autor de obras exibidas na mostra "Pardo é Papel"
País que faz fronTenente
teira com Angola
(abrev.)

Massa
luminosa
de origem
mediúnica

Animal
abatido
pelo
magarefe

Formato do
bambolê
O tempero
da pizza

Exército
brasileiro
(sigla)

Rotação
por
minuto
(abrev.)

Exposição
de argumentos da
acusação
(Jur.)

Tempero
na borda
do copo de
margarita
Unidade Cerveja
de venda inglesa de
de fones alta ferde ouvido mentação

Instalação
geradora
de energia
elétrica

Acréscimo
(de cláusula) no
contrato

Conferência sobre
assuntos
científicos

O estilo
de vestir
mais descontraído
"Risos", no WhatsApp
Tiago Abravanel,
em relação
a Sílvio Santos

Libra 23/09 a 22/10

O trabalho terá prioridade absoluta para você nesta quarta-feira, principalmente se você estiver começando em um novo emprego ou função. O céu
indica um bom dia para mudar algo no visual. No amor, você saberá bem o
que quer e só dará chance a quem mostrar que merece. Na união, inclua
o par em seus planos e lutem juntos por um futuro melhor.
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3, em
em inglês romanos

Estado
febril
(Med.)

Escorpião 23/10 a 21/11
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Peixes 20/02 a 20/03

Os astros vão deixar você mais extrovertida e comunicativa. Além
de conversar mais com as pessoas, você vai espalhar bom humor
e otimismo, o que deve contagiar os colegas e deixar o ambiente de
trabalho mais descontraído. Na união, você vai investir todo seu charme
e romantismo para seduzir e encantar seu bem.
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Aquário 21/01 a 19/02

O trabalho continua entre as suas prioridades e você vai cumprir suas
tarefas com toda dedicação nem que seja só para curtir a sensação
de dever cumprido no fim do dia. No campo sentimental, o desejo de
segurança pode incentivar você a se envolver com alguém que já
conhece e que já faz parte do seu dia a dia. A dois, sair da rotina pode
fazer bem à relação.

Solução
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Unir-se aos colegas continua sendo uma boa opção para o seu signo,
por isso, procure colaborar com os colegas e somem forças pelos objetivos em comum. No amor, o desejo de viver uma relação mais duradoura deve aumentar e você pode não se satisfazer com aventuras.
Para quem já tem um compromisso, a Lua promete ainda mais união.

31

R
M
S E M A
E L A X
D A R W
E N
E
O C
L
L E I L
I
A
M P A L
P A L E
I R E X
C
A
A P I N
A I D
R
T I
E

Capricórnio 22/12 a 20/01

BANCO

Divisão de
balés
Diversão
da torcida

S

A Lua na Casa das Transformações dá sinal verde para você promover
algumas das mudanças que tanto deseja em sua vida. No trabalho,
pode ser que consiga quebrar algumas regras e ganhar mais autonomia
para cumprir suas tarefas. A Lua também acentua a sua sensualidade
e indica fortes emoções no campo sentimental.

Material usado na
produção
da
borracha
sintética

24 horas
Desdentado
da fauna
brasileira

E

Sagitário 22/11 a 22/12

Aves carnívoras
como o gavião

3/ale. 4/past. 7/pirexia. 8/estireno. 16/maxwell alexandre.

Os estudos continuam favorecidos e você deve aproveitar qualquer
oportunidade de melhorar seu currículo. Outra boa dica para progredir
na vida é seguir o exemplo de pessoas que já chegaram aonde você
quer chegar. A dois, boa noite para uma conversa séria e profunda com
seu amor, boa oportunidade de resolver velhas tensões.
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Canoagem: atletas de Cascavel vão
para o Pan-Americano, no Canadá
Principais atletas do Brasil na
canoagem velocidade, os atletas do
CRC (Clube de Regatas Cascavel)
Ana Paula Vergutz e Vagner Souta
Junior, foram convocados pela Confederação Brasileira para as disputas do Campeonato Pan-Americano
da modalidade, que será realizado
no Canadá, no próximo mês.
A competição será na cidade de
Dar tmouth, entre os dias 10 e 12
de agosto, e reunirá os melhores
competidores do continente novamente ao local que sediou a última
edição da competição, em 2018.
Desde então não aconteceram
novas edições por conta da pandemia da Covid-19.
As convocações de Ana Paula
e Vagner Souta se deram pelos
resultados obtidos pelos atletas no
Controle Nacional 2022, realizado
em abril em Capitólio-MG, juntamente às disputas da Copa Brasil
de Canoagem Velocidade. Os representantes da equipe cascavelense
na seleção brasileira embarcarão
para o Canadá no dia 6 de agosto
e retornarão no dia 13.
Para chegar a mais essa competição, o Clube de Regatas Cascavel
conta com o apoio da Prefeitura de
Cascavel, por meio da Secretaria de

FOTOS: ASSESSORIA

Espor te e Lazer, que incentivam a
prática do esporte.
EXPERIÊNCIA EM PAN
Ana Paula Vergutz e Vagner Souta
Junior acumulam par ticipações e
pódios em competições como o
Campeonato Pan-Americano. Em
Dartmouth, no ano de 2018, Vagner
Souta foi medalha de bronze na categoria K2-1000m. O canoísta acumula
ainda uma medalha prata em Ibarra
2017, uma prata e um bronze em
Gainesville 2016, e uma prata na
Cidade do México 2015.
Esta será a segunda competição
internacional para Vagner Souta no
período pós-pandemia, depois de

defender a seleção brasileira nos
Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Já o
histórico de Ana Paula em Campeonatos Pan-Americanos conta com uma
medalha de bronze no K1-500m em
Dartmouth 2018, dois bronzes em Gainesville 2016, um bronze e um ouro na
Cidade do México 2015, duas pratas
e um bronze no Rio de Janeiro 2012,
um bronze na Cidade do México 2010
e dois ouros, uma prata e um bronze
no Rio de Janeiro 2009.
Esta também será a segunda
competição internacional para Ana
Paula no período pós-pandemia,
depois de representar o Brasil na 2ª
etapa da Copa do Mundo 2021, em
Barnaul, na Rússia.
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