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Uma ideia simples e que 
fará a diferença na vida 
de pessoas em situação 
de rua em Cascavel. O 
Provopar (Programa de 
Voluntariado Paranaense) 
está trabalhando o projeto 
“Poncho Solidário - Não 
Esqueça, Aqueça”, que 
entregará ponchos as 
pessoas em situação 
de rua. Os ponchos são 
produzidos por voluntárias 
e alunas na Oficina da 
Costura do Provopar, 
reaproveitando material 
doados por empresários 
da cidade. 50 peças 
já estão prontas e a 
produção continua. 

Tarifa do transporte passa para R$ 4,50 a partir de hoje (1o)

Maio Amarelo chega
ao fim, mas trabalho
de orientação segue
no foco da Transitar 

l Pág. 3

O legado do ‘Mangaba’
Embora a tristeza seja inevitável pela despedida, o futebol, 

seja de campo ou da bola pesada, celebra a vida e trabalho de 
Benedito Alves de Lima, de 79 anos, carinhosamente conhecido 

como ‘Mangaba’. Aos 89 anos, o famoso massagista faleceu 
ontem (31), deixando esposa, quatro filhos, 11 netos, quatro 

bisnetos e um legado de dedicação, vitórias e amor pela 
profissão e o esporte.  
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Tesouras, linhas, tecidos e
um ‘Poncho’ contra o frio
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SECOM
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Nublado com 
pancadas de chuva

‘‘

‘‘
 Prefeito de Cascavel, 

Leonaldo Paranhos, na aber-
tura das atividades do pro-

grama Governo no Território

Credibilidade e confiança
Um provérbio diz que quando alguém mente uma vez ele não 

merece crédito mesmo falando a verdade. Na vida, muitas vezes 
não se trata de mentiras no sentido próprio, isto é, de afirmações 
falsas, mas simplesmente de enfeitar as coisas, torná-las inofen-
sivas, ocultar informações ou não tratar de forma honesta com a 
verdade. Muitas pessoas fazem isso e perdem a credibilidade. 
Essa conduta pode rapidamente pôr em risco a credibilidade e a 
credibilidade é indispensável a uma liderança eficiente e mais tarde, 
se a pessoa agir assim, não será fácil reconstruir sua credibilidade. 

Por isso, o cuidado na comunicação é de fundamental impor-
tância. Podem ser úteis os seguintes princípios: jamais falar mal a 
respeito de pessoas ausentes ou sobre pessoas ausentes, só falar 
valorizando-as. Muitas vezes se pode observar que quem gosta 
de falar mal sobre quem está ausente, na sua presença fala de 
uma forma completamente diferente. Essa conduta é um caminho 
seguro para acabar com a credibilidade. 

A coragem de fazer uma crítica direta faz com que as pes-
soas se tornem merecedoras de crédito. A desvantagem de você 
sentir-se mal no momento em que está recebendo a crítica, será 
recompensada ou compensada de muitas outras maneiras depois. 
Quem faz crítica direta é considerado como uma pessoa sincera. 
A pior coisa é criticar quando a pessoa não está e depois, diante 
dela, não falar a verdade. Quando a crítica é feita de imediato e 
sem rodeios, provoca um bom clima nos relacionamentos e a crítica 
sempre estará voltada apenas para a conduta que não está em 
ordem e não para as pessoas. Uma coisa é criticar um comporta-
mento e outra coisa é criticar a pessoa.

A credibilidade cresce na medida em que também os coor-
denadores admitem seus próprios erros sem pretender camuflar 
suas deficiências. Admitir as próprias deficiências, ao mesmo 
tempo torna a pessoa mais tolerante em relação às fraquezas dos 
colaboradores. As pessoas nas quais podemos confiar constituem 
uma bênção. Elas trazem segurança e tranquilidade mesmo nas 
situações difíceis. Por isso, caro leitor, cuidemos para manter a cre-
dibilidade e confiança das pessoas. Quem perde isso, perde muito. 

Padre Ezequiel Dal Pozzo
contato@padreezequiel.com.br – www.padreezequiel.com.br

“Fico muito feliz com o 
formato de governo aqui. 

As pessoas chegam, 
criticam, observam e 

também agradecem. É um 
formato que eu gosto muito. 

É a possibilidade de você 
encontrar a população 
e ver o que é possível 

fazer perto da casa das 
pessoas”

‘‘
‘‘‘‘‘‘“A missão de servir é 

a missão de realizar. 
É ouvir as 

pessoas, ouvir 
as suas necessidades”

Nublado com chuva Nublado com chuva Nublado com chuva
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Cascavel - Terminou ontem, 
31 de maio, uma das mais ricas 
histórias do esporte cascave-
lense. Mesmo sem nunca ter 
marcado um gol, uma cesta ou 
um ponto, Benedito Alves de 
Lima, o “Mangaba”, participou 
de quase todos os títulos de 
várias modalidades, incluindo 
o único título estadual no fute-
bol, os títulos nacionais do 
handebol feminino na década 
de 90, os vários acessos dos 
times de futebol, quase todos 
os títulos de Jogos Abertos, 
Jogos da Juventude e, por 
último, todas as conquistas 
do Cascavel Futsal.

Na madrugada de ontem, 
ele descansou após quase um 
mês internado por conta da 
dengue, que acabou gerando 
outras complicações como 
hepatite, pneumonia e falên-
cia de órgãos.

Adeus ao maior vencedor
do esporte cascavelense

 
Marechal C. Rondon - Estão 
abertas, desde segunda-feira 
(30) até o dia 04 de julho, as 
inscrições ao Municipal de 
Futsal Livre. A Secretaria de 
Esporte e Lazer de Marechal 
Cândido Rondon informa que 
o congresso técnico do naipe 
feminino será realizado no 
dia 4 de julho, às 18h30. Já 
às 19h15, também no Módulo 
Desportivo, ocorrerá o con-
gresso da categoria mascu-
lino. Equipes interessadas 
em disputar o campeonato 
devem retirar a ficha de inscri-
ção na Secretaria de Esporte 
e Lazer, via e-mail smelmcr@
gmail.com, Instagram @smel-
mcr ou ainda pelo WhatsApp 
(46) 99926-1004 (Matheus).

Ligado ao futebol desde 
os 13 anos, Mangaba foi um 
dos melhores massagistas 
esportivos do Brasil. Traba-
lhou em grandes clubes como 
Botafogo, Corinthians e Flu-
minense. Pelas mãos dele 
passaram nomes famosos da 
Seleção Brasileira, como Gar-
rincha e Vavá. Foi também 
campeão paranaense de fute-
bol com o Cascavel, 1980.

Em abril deste ano, Man-
gaba seria homenageado 
pela Câmara de Vereadores 
de Cascavel com a medalha 
Xiquinho Zimerman, dada 
aos desportistas que engran-
decem o esporte da cidade. 
Mas, a doença impediu que 
ele fosse receber o prêmio 
pessoalmente, mas a home-
nagem deve ser entregue in 
memorian. O velório está 
sendo realizado na Capela 

Palotina - A equipe da PM 
Palotina/Proesporte fez bonito 
diante de sua torcida no giná-
sio de Esportes Romeu Hend-
ges e conquistou a terceira 
etapa da 26ª Copa Integração/
Copel de Voleibol Feminino.  O 
time dirigido pelo técnico Már-
cio Braga superou a equipe da 
PM Foz/Smel/Altomax/Mul-
tinacional em 2 sets a 0 com 
25/21 e 25/16 para garantir a 
conquista de forma invicta.  
Com o título, a equipe se tor-
nou vice-líder na classificação 
geral apenas um ponto atrás 
de Toledo/Prati Donaduzzi.

A Copa Integração terá 
ainda duas etapas em 2022, 
mas sofreu alteração no calen-
dário. A próxima etapa que 

aconteceria em Santa Izabel 
do Oeste na categoria 2007, 
agora será disputada em Céu 
Azul de 12 a 14 de agosto e a 
última etapa, passa de Céu 

Azul, para Guaraniaçu, de 23 a 
25 de setembro, na categoria 
2006. O Festival 2010/2011 está 
mantido para Toledo no mês 
de novembro.  

Seul - O goleiro Ederson está 
fora dos dois amistosos que 
a seleção brasileira realizará 
na data Fifa de junho, contra 
Coreia do Sul, na quinta, e 
Japão, na segunda. Escalado 
como titular nos treinamentos, 
Ederson relatou dores na coxa 
esquerda já nos minutos finais 
da atividade de ontem. Ele dei-
xou o campo acompanhado 

do médico Rodrigo Lasmar e, 
após ser submetido a exame 
de imagem, teve uma lesão 
diagnosticada.

Na ausência do jogador 
do Manchester City, Alisson e 
Weverton são alternativas para 
o técnico Tite. O jogo contra a 
Coreia acontece amanhã, às 
8h (de Brasília), no Estádio da 
Copa do Mundo, em Seul. 

Assunção - A Conmebol defi-
niu as datas para as oitavas de 
final da Libertadores. Os jogos 
vão acontecer entre os dias 28 
de junho e 7 de julho. O primeiro 
brasileiro que irá a campo será 
o Atlético-MG, que vai encarar 
o Emelec, no Equador, na ter-
ça-feira, 28, a partir das 19h15 
(Horário de Brasília). No mesmo 
dia, Corinthians e Athletico-PR 
também vão a campo, mas no 
horário das 21h30. As partidas 
de volta do Timão, Furacão e 

Galo nas oitavas de final da 
Libertadores serão realizadas no 
dia 5 de julho e ambas nos res-
pectivos horários dos jogos de 
ida. Já no dia 29 de junho, Pal-
meiras e Flamengo vão a campo. 
O Verdão começa a decisão con-
tra o Cerro Porteño a partir das 
19h15 e o Fla enfrenta o Tolima 
a partir das 21h30. Os jogos de 
volta dos dois gigantes vão ser 
realizados no dia 6 de julho e os 
horários serão os mesmos dos 
confrontos de ida.  

Libertadores tem datas definidas

Seleção fica sem Ederson

Marechal 
terá Municipal
de Futsal

 ASSESSORIA CASCAVEL FUTSAL

Master da Acesc, e o sepulta-
mento ocorrerá nesta quarta-
-feira (1º), às 10h30, no Cemi-
tério Central de Cascavel.

Mangaba trabalhou com 
quase todas as modalidades. 
O título da Liga Futsal foi 
sua última conquista 

Palotina conquista etapa da Copa Integração

Palotina conquistou etapa jogando em casa 
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“O balanço é positivo, pois 
conseguimos amarelar a cidade 
e levar ações de forma direta a 
3.666 pessoas, além de todas 
aquelas que receberam as infor-
mações por meio dos veículos de 
comunicação de Cascavel, que são 
multiplicadores da mensagem de 
conscientização para um trânsito 
menos violento, que é o objetivo do 
Movimento Maio Amarelo, que há 
nove anos em todo o mundo inten-
sifica neste mês as campanhas 
de orientação e prevenção para a 
segurança viária”. 

A avaliação é da coordenadora 
do Cotrans (Comitê Intersetorial de 
Prevenção de Acidentes de Trânsito 
de Cascavel)/PVT (Programa Vida 
no Trânsito), Luciane de Moura, 
que também responde pelo Setor 
de Educação e Cidadania da Tran-
sitar, Autarquia que junto com os 
demais órgãos promoveu ativida-
des com pessoas de todas idades 
durante esse mês de maio.

Foram palestras presenciais - 
após dois anos de pandemia com 
atividades restritas ao ambiente 
virtual - em escolas, empresas, uni-
versidades em vias urbanas e rodo-
vias realizadas também pela PRF, 
PRE, PM, Corpo de Bombeiros, 
Samu, 7ª Ciretran, 10ª Regional 
de Saúde, Secretaria Municipal de 
Saúde, Sest/Senat, Escola Pública 
de Trânsito do DER, Secretaria de 
Educação, OAB, HUOP, IPC, com 
parceria de mais de 70 apoiadores.

“A união de todos os órgãos 
confirmou o tema do movimento 
deste ano, “Juntos Salvamos 
Vidas”. Todos os órgãos trabalha-
ram unidos para chamar à respon-
sabilidade de todos os que estão 
no trânsito, para que possamos, 
unidos, transformar a realidade, 
que é objetivo do nosso trabalho”, 

Maio Amarelo 2022 orienta mais 
de 4 mil pessoas com 51 ações

destaca a presidente da Transitar, 
Simoni Soares.

“CONTRA A MORTE”
Até ontem, 31 de maio, Cascavel 

registrou quatro mortes no períme-
tro urbano, representando uma redu-
ção de mais de 55% em relação ao 
mesmo período do ano passado. A 
meta e a missão de todos os órgãos 
que trabalham com o trânsito é zero 
morte na via, por isso os trabalhos 
e as ações continuam.

“É um trabalho incansável e con-
junto para que ninguém precise cho-
rar a perda de um familiar, um filho, 
um pai ou mãe de família ou um 
grande amigo; e também para que 
ninguém precise perder uma parte 
de si no trânsito, ficando seque-
lado, com traumas para o resto da 
vida”, complementa Luciane.

Mesmo com do período do 

“Maio Amarelo”, a missão conti-
nua. Como as ações educativas 
da Transitar são permanentes, o 
ano todo, o setor de Educação e 
Cidadania da Transitar dá continui-
dade ao cronograma de atividades 
de conscientização no trânsito com 
atendimento no Território Cidadão 
7, no Bairro Floresta. No local foi 
montada a estrutura da Escola de 
Trânsito para atendimento da popu-
lação que participará das ações. 

Para hoje (1º) e amanhã (2), 
durante o dia todo, haverá ativi-
dade do Projeto Rua Segura na 
Escola Prof. Dulce - Caic I, além de 
palestra das 8h30 às 9h30 com 
estudantes do IFPR. Também no dia 
2, está programada palestra com 
motoristas da Mundial Telecom.

Na sexta-feira (3), o Rua Segura 
será realizado na Escola Profes-
sor Francisco Lima. 

FOTOS: TRANSITAR
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Um cobertor e ao mesmo tempo 
um agasalho para se manter aque-
cido nos dias frios. Uma ideia sim-
ples e que fará a diferença na vida 
de pessoas em situação de rua em 
Cascavel, ampliando a rede de soli-
dariedade na cidade. O Provopar 
(Programa de Voluntariado Para-
naense) está trabalhando o projeto 
“Poncho Solidário - Não Esqueça, 
Aqueça”, que entregará ponchos 
as pessoas em situação de rua.

Os ponchos são produzidos por 
voluntárias e alunas na Oficina da 
Costura do Provopar. Os tecidos 
são de fibra, fruto de reaprovei-
tamento, e foram doados por 
empresários da cidade. Ao todo, 
50 peças já estão prontas, mas a 
produção continua. Os primeiros 
a receber os ponchos foram os 
abrigados no Centro Amor – Apoio 
aos Moradores de Rua, instalado 
no Ginásio Creas Augusto, em Cas-
cavel, em ação realizada ontem 
(31), no local.  

Segundo a coordenadora do Pro-
vopar, Néia Alberton, o objetivo é 
oferecer uma roupa quentinha que 
pode ser facilmente carregada pela 

ACOLHIMENTO
Importante ressaltar que o Município 

oferece acolhimento a pessoas em 
situação de rua, porém, as pessoas 
precisam aceitar o serviço, o que 
em alguns casos não acontece. O 

cidadão que encontrar uma pessoa 
em situação de vulnerabilidade, 

passando frio, também pode ajudar. 
O caminho é acionar a equipe de 

Abordagem Social, por meio do tele-
fone (45) 98431-6376. Os servidores 
vão até o local e fazem o encaminha-

mento necessário.

Tesouras, linhas e tecidos para 
aquecer os que mais precisam

SECOM

cidade, evitando até mesmo que 
os cobertores fiquem espalhados 
pelas ruas, principalmente para 
aquele que não aceitam acolhi-
mento e preferem ficar nas ruas. 
“A ideia é que ao entregar para as 
pessoas no frio, principalmente 
para morador m situação de rua, 
ele possa estar vestido e aquecido 
naquele momento. E ele poderá 
carregar seu próprio cobertor ves-
tido, e no período da noite pode 
se cobrir da forma que ele achar 
melhor”, explica.

COMO AJUDAR?
Por conta das baixas tempera-

turas, o Provopar tem registrado 
aumento de 70% a procura por rou-
pas para as pessoas se aquecerem. 
Por isso, quem quiser ajudar com 
doações de cobertores e roupas 
de frio, basta levar no espaço que 
fica na Rua Martin Afonso de Souza, 
550, no Pacaembu. O telefone para 
contato é o (45) 3902-1422. Além 
disso, o Provopar tem pontos de doa-
ções. Um deles fica no saguão da 
Prefeitura e o outro no piso L1, do 
Shopping JL, ao lado da livraria. 
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copel.com

É menos queda!
É menos custo!
É mais produção!

O maior programa de modernização  
de energia elétrica rural do Brasil.

Saiba mais:

Mais de 300 mil produtores 
rurais beneficiados.

25 mil km de redes 
trifásicas para o campo.

2,7 bilhões de  
reais investidos.

 Até o próximo sábado (4), a sede 
da administração pública de Cascavel 
será na região Norte, nas imediações 
do Calçadão do Floresta, para receber 
a população e atender as demandas 
dos moradores no Governo no Territó-
rio. Nestes dias, todas as secretarias 
estarão no local com inúmeros ser-
viços à disposição da comunidade. 
As atividades serão na região do 
Território Cidadão 7, formada pelos 
bairros Floresta, Brasília I e II e os 
loteamentos Florais do Paraná, Bela 
Vista, Rivieira, Alvorada, Consolata, 
Verdes Campos, Clarito e Colonial. 
Durante a semana, os atendimentos 
serão das 9h às 17h, já no sábado 
será das 9h às 20h, com apresenta-
ções culturais e esportivas.

De acordo com o prefeito Leonaldo 
Paranhos, esta é uma maneira de 

aproximar ainda mais a população dos 
serviços e soluções do governo muni-
cipal. “As pessoas chegam, criticam, 
observam e também agradecem. É um 
formato que eu gosto muito. É a pos-
sibilidade de você encontrar a popu-
lação e ver o que é possível fazer 
perto da casa das pessoas. A nossa 
missão é cuidar das pessoas”, disse 
o chefe do Executivo, completando 
que “a missão de servir é a missão 
de realizar. É ouvir as pessoas, ouvir 

as suas necessidades”. 
Na abertura, o prefeito assinou 

autorização de licitação do Super 
Cmei Gralha Azul - Cmei Professor 
Paulo Marques, no Bairro Interla-
gos, com capacidade para 240 alu-
nos, com idade entre 0 e 3 anos em 
regime integral, no valor máximo de 
R$ 9.024.515,34. Também aconte-
ceu a entrega de títulos de regula-
rização fundiária da Cohavel a sete 
famílias do bairro Consolata. 

Governo no Território: Prefeitura se 
‘instala’ na Região Norte até sábado
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horóscopo

Áries 21/03 a 20/04

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01

Aquário 21/01 a 19/02

Peixes 20/02 a 20/03
Quanto mais você conseguir alinhar inteligência e criatividade, mais 
este dia avançará. Tome cuidado com gastos desnecessários ou o 
contrário: um excesso de retenção e de não querer gastar nada, ficando 
preocupado com muita coisa antes da hora. Cuide da alimentação.

Tome cuidado com disputas, brigas e com a postura de não conseguir 
se entender muito bem com as pessoas e querer assumir o controle, 
pois tudo isso pode ser ruim, principalmente nas relações amorosas. 
No geral, é um dia em que você pode receber muita ajuda das pessoas 
para resolver os seus problemas.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Tome cuidado com pessoas querendo te convencer. Podem surgir 
situações boas e propostas interessantes no seu dia, mas é essencial 
avaliar e refletir. Tenha muito cuidado com os seus gastos, pois o mês 
está só começando. Organize-se bem e saiba separar as coisas. Mês 
em que você precisa se administrar bem.

Tome cuidado com a competitividade. Você pode e deve realizar as 
coisas que pretende, só que muitas dessas coisas precisam ser feitas 
em parceria. Tenha jogo de cintura e diplomacia. Se você passar por 
cima do outro e não tiver harmonia com as pessoas, este dia não vai 
ser legal e se tornará mais pesado.

O dia pode trazer notícias interessantes, principalmente com relação 
ao trabalho. Novidades chegando na sua vida, trazendo mais res-
ponsabilidade, mas é interessante perceber que sair da sua zona de 
conforto será muito bom neste mês de junho, que já começa com uma 
possibilidade de progresso.

Câncer 21/06 a 21/07
O dia te desafia a agir, realizar e traz muita coragem para você fazer 
algo por si, ainda que possa sofrer com obstáculos. Dia para começar 
o seu mês com o pé direito, com coragem e peito aberto, enfrentando 
seja lá o que for. Quando você adota essa postura corajosa diante da 
vida, você realiza muitas coisas.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Hoje você pode ter iniciativa e impulso para fazer as coisas, mas se 
não tiver planejamento para realizar as coisas que pretende, nada ou 
quase nada vai dar certo, pois é um dia cheio de altos e baixos, que 
tira você da sua zona de conforto. Dia em que você precisa ter calma, 
planejamento e muito diálogo. 

Touro 21/04 a 20/05
Dia de facilidade para se relacionar com as pessoas. Capacidade de 
escuta e cooperação. Trocas positivas e sorte inesperada chegando. 
Algo no qual você nem acreditava vai se realizar. O desafio deste dia 
é ter soltura e cabeça aberta, saber recepcionar, saber acolher, ainda 
que sejam ideias ou situações das quais a princípio você não gosta.

Tome cuidado com o pessimismo. É um dia em que você pode ter 
muita energia mental para resolver as coisas, só que essa energia tem 
que ser positiva, inteligente e estratégica. Fique atento a essa postura 
negativa para o dia não ficar ainda mais difícil.

Tome cuidado com os excessos. É muito importante que você tenha equilí-
brio e autocontrole. Você pode ter que se desvencilhar de alguma situação 
do passado, tomando uma decisão para resolver e tirar da frente. A família 
também está potencializada, mas tome cuidado com brigas.

Dia de observar e agir conforme as situações. Não se precipite, pois 
toda a precipitação e a impulsividade vão trazer um resultado negativo. 
Dia em que é preciso ter calma, observação e muita intuição para 
perceber o movimento das coisas que estão acontecendo à sua volta. 

Dia em que você tem criatividade e planejamento para resolver as coi-
sas, mas algumas podem sair do que já foi traçado. Tenha flexibilidade 
e acolha os desafios com jogo de cintura e bom humor. Você vai ter 
iniciativa e coragem, mas enfrentará alguns bloqueios e pessoas que 
vão contra as suas ideias.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 4

ECA
SHF

SOBRENOME
PFAVAROS

RAR
EARSAT

NMALARIA
HASELIM

MATESOF
FERRAMENTA

PAMANOEL
POSTOTBA

RESPERAR
TANTOEB

JUSRLAC
AG

ACHAMENTO
LOT

AHIFEN

Reunião
de come-
moração

Sovinas; 
mesqui-

nhos

Pessoa
lenta
(fig.)

Irineu
Marinho:
fundou 

"O Globo"

Significa 
"Nacional",
em Inpe

Febre
transmi-
tida por

mosquito

Xeque-(?):
jogada do

xadrez

Pronun-
ciar

palavras

Brinde da
indústria

de cosmé-
ticos

Pronome
oblíquo da
2ª pessoa 
do singular

Objeto
como o
serrote

Sujeira
acumu-
lada nos
móveis

Operação
realizada
no mata-

douro

Local para
venda de
gasolina

Exército
Brasileiro

(sigla)
Com, em
espanhol

Chapéu,
em inglês

Regra
cons-

titucional

Nelson
Freitas,

humorista

Exercício
que

fortalece
as pernas 

Nome de
família

Países
cujas

capitais
são Madri
e Lisboa

Priscila
Fantin,
atriz

Escassear

Compar-
timento

de bancos
 A 2ª letra

Indivíduos 
faladores 

(pop.)

Período das
20 às 22 h,

na TV
Relativo ao nariz

Antecede
o "P"

Criatura;
indivíduo

Em lugar
posterior

Assento de
bicicletas

Muito;
demais

Fazer (?) 
a: merecer

Formação
de corais
O sinal

"-"

Aguardar 
Repug-
nância;

nojo

(?) Carlos,
novelista
Tenente
(abrev.)

3/con — hat. 5/festa. 6/avaros — rarear. 7/malária — sararás.
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Na data de ontem (31), o 
esporte e o futsal em especial, 
amanheceu em luto com a notícia 
do falecimento de Benedito Alves 
de Lima, de 79 anos, carinhosa-
mente conhecido como ‘Mangaba’. 
O massagista deixa a esposa, qua-
tro filhos, 11 netos, quatro bisne-
tos e um legado de dedicação, vitó-
rias e amor pela profissão. 

Mangaba estava internado em 
um hospital de Cascavel desde o 
dia 2 de maio, quando apresen-
tou quadro de dengue. Segundo 
os médicos, durante o interna-
mento, ele desenvolveu hepatite. 
A doença rapidamente prejudicou 
o funcionamento de rins e fígado. 
Mangaba teve que fazer hemodiá-
lise e foi intubado. Nos últimos 
dias, a saúde e o corpo, sempre 
fortes, foram perdendo a capa-
cidade de resposta. Ele acabou 

Luto: ‘Mangaba’ deixa legado 
de vitórias e amor ao esporte

FO
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/A
S

S
E
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S
O

R
IAdesenvolvendo uma pneumonia, não 

resistiu e faleceu.
Trabalhando como massagista do 

Cascavel Futsal há 23 anos, Man-
gaba esteve presente em todos os 
títulos conquistados pela equipe em 
sua história. Da Série Prata ao título 
da Liga Nacional de Futsal, vencido 
em dezembro do ano passado, exa-
tamente no dia do aniversário dele. 
Ao todo, foram mais de 15 troféus 
levantados defendendo a camisa da 
Serpente Tricolor.

Em comunicado, o Cascavel Fut-
sal deu alguns detalhes sobre a 
paixão de Mangaba pela profissão e 
pelo clube. “Mangaba disse, depois 
da conquista da Liga Nacional, que 
aquele era o dia mais feliz da vida 
dele. Ele afirmou, mais de uma vez, 
que nunca se aposentaria. Queria 
permanecer na quadra até o último 
lance, até quando sua saúde permi-
tisse. E assim o fez”.

Em abril deste ano, Mangaba 
seria homenageado pela Câmara 
de Vereadores de Cascavel com a 
medalha Xiquinho Zimerman, dada 
aos desportistas que engrandecem 
o esporte da cidade. Mas, a doença 
impediu que ele fosse receber o prê-
mio pessoalmente.

TRAJETÓRIA 
Apesar de Mangaba ser conhe-

cido pelos cascavelenses pelo tra-
balho dedicado ao Cascavel Futsal, 

a história do massagista com o 
esporte começou desde os 13 
anos, na cidade de Quatá, no 
interior de São Paulo. Mangaba 
foi um dos melhores massagistas 
esportivos do Brasil, tendo no cur-
rículo passagens por grandes clu-
bes como Botafogo, Corinthians e 
Fluminense. 

Pelas mãos dele passaram 
nomes famosos da Seleção Bra-
sileira, como Garrincha e Vavá. O 
massagista também esteve pre-
sente no Cascavel Esporte Clube, 
campeão paranaense de futebol 
em 1980.

Fica aqui o nosso reconheci-
mento, agradecimento e home-
nagem ao Mangaba, grande pro-
fissional que ficará para sempre 
marcado na história do esporte 
cascavelense e do país. 
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