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

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.
l Pág. 7
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Tesouras, linhas, tecidos e
um ‘Poncho’ contra o frio

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. l Pág. 4
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xou o campo acompanhado Copa do Mundo, em Seul.

Libertadores tem datas definidas

RADAR
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É a possibilidade de você
devezes
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A coragem de fazer uma crítica direta faz com que as pessoas 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
max
24 clima nos relacionamentos e a crítica
sempre estará voltada
apenas
min 14 para a conduta que não está em
ordem e não para as pessoas. Uma coisa é criticar um comportamento e outra coisa é criticar a pessoa.
A credibilidade cresce na medida em que também os coordenadores 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 cremax 16das pessoas. Quemmax
dibilidade e confiança
perde16
isso, perde muito.
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Maio Amarelo 2022 orienta mais
de 4 mil pessoas com 51 ações
“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 informações 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 intensifica 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 Transitar, Autarquia que junto com os
demais órgãos promoveu atividades 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, universidades em vias urbanas e rodovias 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 trabalharam unidos para chamar à responsabilidade de todos os que estão
no trânsito, para que possamos,
unidos, transformar a realidade,
que é objetivo do nosso trabalho”,

FOTOS: TRANSITAR

destaca a presidente da Transitar,
Simoni Soares.
“CONTRA A MORTE”
Até ontem, 31 de maio, Cascavel
registrou quatro mortes no perímetro urbano, representando uma redução 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 conjunto para que ninguém precise chorar 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 sequelado, com traumas para o resto da
vida”, complementa Luciane.
Mesmo com do período do

“Maio Amarelo”, a missão continua. Como as ações educativas
da Transitar são permanentes, o
ano todo, o setor de Educação e
Cidadania da Transitar dá continuidade 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 população que participará das ações.
Para hoje (1º) e amanhã (2),
durante o dia todo, haverá atividade 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 Professor Francisco Lima.
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Tesouras, linhas e tecidos para
aquecer os que mais precisam
Um cobertor e ao mesmo tempo
um agasalho para se manter aquecido nos dias frios. Uma ideia simples e que fará a diferença na vida
de pessoas em situação de rua em
Cascavel, ampliando a rede de solidariedade na cidade. 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. Os tecidos
são de fibra, fruto de reaproveitamento, 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 Cascavel, em ação realizada ontem
(31), no local.
Segundo a coordenadora do Provopar, Néia Alberton, o objetivo é
oferecer uma roupa quentinha que
pode ser facilmente carregada pela

䐀攀甀 愀 氀漀甀挀愀 渀漀 䜀攀爀攀渀琀攀℀
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倀刀伀
䴀伀

刀␀

COMO AJUDAR?
Por conta das baixas temperaturas, o Provopar tem registrado
aumento de 70% a procura por roupas 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 doações. Um deles fica no saguão da
Prefeitura e o outro no piso L1, do
Shopping JL, ao lado da livraria.
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SECOM

cidade, evitando até mesmo que
os cobertores fiquem espalhados
pelas ruas, principalmente para
aquele que não aceitam acolhimento 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 vestido, e no período da noite pode
se cobrir da forma que ele achar
melhor”, explica.
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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 telefone (45) 98431-6376. Os servidores
vão até o local e fazem o encaminhamento necessário.
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Governo no Território: Prefeitura se
‘instala’ na Região Norte até sábado
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 Território. Nestes dias, todas as secretarias
estarão no local com inúmeros serviços 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 apresentações 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 municipal. “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 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 Interlagos, com capacidade para 240 alunos, com idade entre 0 e 3 anos em
regime integral, no valor máximo de
R$ 9.024.515,34. Também aconteceu a entrega de títulos de regularização fundiária da Cohavel a sete
famílias do bairro Consolata.

copel.com
Saiba mais:

É menos queda!
É menos custo!
É mais produção!
25 mil km de redes
trifásicas para o campo.

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

Mais de 300 mil produtores
rurais beneficiados.

2,7 bilhões de
reais investidos.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Dia em que você tem criatividade e planejamento para resolver as coisas, 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.

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.

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.

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.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Indivíduos Período das
faladores 20 às 22 h,
(pop.)
na TV
Relativo ao nariz

Compartimento
de bancos
A 2ª letra

Países
cujas
capitais
são Madri
e Lisboa
Nome de
família
Priscila
Fantin,
atriz
Escassear

Reunião
de comemoração

Sovinas;
mesquinhos
Irineu
Marinho:
fundou
"O Globo"

Pessoa
lenta
(fig.)
Significa
"Nacional",
em Inpe

Febre
transmitida por
mosquito
Em lugar
posterior
Assento de
bicicletas

Xeque-(?):
jogada do
xadrez

Pronunciar
palavras
Antecede
o "P"
Criatura;
indivíduo

Brinde da
indústria
de cosméticos

Pronome
oblíquo da
2ª pessoa
do singular

Leão 22/07 a 22/08

Muito;
demais
Fazer (?)
a: merecer

Capricórnio 22/12 a 20/01

Tome cuidado com os excessos. É muito importante que você tenha equilíbrio 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.

Aquário 21/01 a 19/02

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.

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.

Exercício
que
fortalece
as pernas

BANCO

Com, em
espanhol
Nelson
Freitas,
humorista

Formação
de corais
O sinal
"-"

3/con — hat. 5/festa. 6/avaros — rarear. 7/malária — sararás.

Sagitário 22/11 a 22/12

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.

Regra
constitucional

Chapéu,
em inglês

Escorpião 23/10 a 21/11

O dia pode trazer notícias interessantes, principalmente com relação
ao trabalho. Novidades chegando na sua vida, trazendo mais responsabilidade, 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.

Exército
Brasileiro
(sigla)
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Solução

F
M E
O S
T
I A
M
F
T A
E L
A
R

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.

Aguardar
Repugnância;
nojo

C
O
N

Libra 23/09 a 22/10

Local para
venda de
gasolina

Operação
realizada
no matadouro

A
B
A
T
E

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.

Sujeira
acumulada nos
móveis

H
E N O
V A R
S A
L A R
E L I
S
O
M E N
A N O
T B
P E R
O
E
L
M E N
H I F

Virgem 23/08 a 22/09

(?) Carlos,
novelista
Tenente
(abrev.)

Objeto
como o
serrote

S
E C
A
S O B R
P F
A
R A RE A R
N
M A
H A
S
M A T E
F E R R A
P A
M
P O S T O
R
E S
T A N T
J U S
R
A GA C H A
L O TA

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.
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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, carinhosamente conhecido como ‘Mangaba’.
O massagista deixa a esposa, quatro filhos, 11 netos, quatro bisnetos e um legado de dedicação, vitórias e amor pela profissão.
Mangaba estava internado em
um hospital de Cascavel desde o
dia 2 de maio, quando apresentou quadro de dengue. Segundo
os médicos, durante o internamento, ele desenvolveu hepatite.
A doença rapidamente prejudicou
o funcionamento de rins e fígado.
Mangaba teve que fazer hemodiálise e foi intubado. Nos últimos
dias, a saúde e o corpo, sempre
fortes, foram perdendo a capacidade de resposta. Ele acabou

desenvolvendo uma pneumonia, não
resistiu e faleceu.
Trabalhando como massagista do
Cascavel Futsal há 23 anos, Mangaba 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, exatamente no dia do aniversário dele.
Ao todo, foram mais de 15 troféus
levantados defendendo a camisa da
Serpente Tricolor.
Em comunicado, o Cascavel Futsal 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 permitisse. 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 prêmio pessoalmente.
TRAJETÓRIA
Apesar de Mangaba ser conhecido pelos cascavelenses pelo trabalho dedicado ao Cascavel Futsal,

FOTOS: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA

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

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 currículo passagens por grandes clubes como Botafogo, Corinthians e
Fluminense.
Pelas mãos dele passaram
nomes famosos da Seleção Brasileira, como Garrincha e Vavá. O
massagista também esteve presente no Cascavel Esporte Clube,
campeão paranaense de futebol
em 1980.
Fica aqui o nosso reconhecimento, agradecimento e homenagem ao Mangaba, grande profissional que ficará para sempre
marcado na história do esporte
cascavelense e do país.
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