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e d i t o r i a l
A importância da prática de atividade física e do exer-

cício físico no tratamento depressivo em época de 

pandemia. A depressão segundo estimativas da or-

ganização Mundial de Saúde será uma das maiores 

causas de mortalidade, estudos sinalizam  possibilida-

de de pessoas fisicamente ativas em qualquer idade 

apresentarem uma melhor saúde mental do que os 

sedentários, uma das hipóteses é a liberação de en-

dorfina na qual amenizam os sintomas depressivos, 

outra hipótese ainda seria a cognitiva e de natureza 

eminentemente psicológica na qual se fundamenta 

na melhora da autoestima mediante a prática de exer-

cícios ou atividades físicas, salientando ainda que os 

exercícios de longo prazo e os exercícios intensivos  

melhoram a auto imagem e consequentemente ele-

vando a autoestima.  A importância da prática regular 

de exercícios físicos como medida de prevenção e 

como adjuvante do tratamento da depressão, sendo 

exercício físico um importante aliado não farmaco-

lógico no qual contribui para o desenvolvimento da 

autoestima e da confiança do indivíduo, fazendo com 

que os sintomas depressivos tenham uma diminuição.

Atividade física produz efeitos e motivos benéficos 

em quaisquer idades e sexos, é uma terapia altamen-

te benéfica.  A prática de exercícios regulares traz 

além dos benefícios fisiológicos os benefícios psicoló-

gicos entre eles podemos citar a melhora da sensação 

de bem-estar, humor e autoestima, e ainda redução 

da ansiedade, tensão e depressão. (COSTA; SOARES; 

TEIXEIRA, 2007). A prática de atividades e exercícios 

físicos aliados a noites com sono de boa qualidade, 

corpo hidratado e uma alimentação saudável traz inú-

meros benefícios a saúde humana, principalmente na 

prevenção de patologias.  Então escolha uma modali-

dade que melhor lhe agrade dentro do clube comer-

cial e bora lá mexer o corpo e aliviar a alma, aproveite 

os espaços que o clube disponibiliza e se arrisque a 

praticar uma modalidade diferente, venha com sua 

família e desfrute de momentos felizes. Prevenção é 

o melhor remédio!
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Clube Comercial
BALLET

“Quando a Arte de Une, Grandes 

coisas acontecem!” E foi através 

deste pensamento que no ano de 

2020 às alunas do Ballet Avançado 

foram convidadas a integrar um pro-

jeto muito especial. O V Ato Cia de 

Dança; formado por 4 grandes es-

colas de dança da cidade do nosso 

Município. Sendo elas: Associação 

Atlética Comercial, Escola Bela Dan-

ça, Grazielle Viechnieski Ballet e Stu-

dio de Dança Leandra Vagliatti. 

O primeiro encontro aconteceu 

em março de 2020 e infelizmente foi 

interrompido pela pandemia e mes-

mo com os trabalhos pausados, o V 

Ato encontrou naquele período uma 

forma de se manter presente ao ter 

realizado uma arrecadação de ali-

mentos para o Abrigo São Vicente 

de Paulo. 

Após um ano de espera, em maio 

de 2021 os representantes de cada 

instituição se reuniram para definir o 

primeiro trabalho: a remontagem do 

Ballet de Repertório Giselle e reco-

meçar os encontros do elenco com 

muito cuidado e zelo. 

Desde então, os ensaios estão 

ocorrendo nos finais de semana e a 

primeira apresentação prestigiará os 

trabalhos coreográficos de cada es-

cola que foi realizada no dia 28 de 

agosto, no Teatro Municipal de Cas-

cavel com a “Noite das Estrelas”. 

O Ballet Giselle será apresenta-

do nos dias 30/09 e 01/10 e conta 

com a participação de dois bailari-

nos convidados. O público que esti-

ver interessado em prestigiar nossas 

bailarinas poderão adquirir os in-

gressos na secretaria do Clube.

Acreditamos que este projeto é o 

primeiro passo para uma grande his-

tória para a Dança em nossa cidade 

e agradecemos o apoio e o incenti-

vo que a Associação Atlética Comer-

cial proporciona as nossas alunas e a 

nós Instrutoras.

PROJETO V ATO
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A equipe AAC/ SEMEL esteve par-

ticipando do Campeonato Brasileiro 

de Natação de Inverno realizado no 

final do mês de julho, ao todo parti-

ciparam 14 atletas nas categorias In-

fantil (Troféu Ruben Dinard de Araú-

jo), Juvenil (Troféu Arthur Sampaio 

Carepa) e Júnior (Troféu Dr. Tancre-

do Neves). Acompanhados dos Téc-

nicos Rui Comin e Tatiane Lentz, os 

nadadores participaram da competi-

ção que reuniu clubes de todos os 

estados brasileiros.

INFANTIL

A categoria Infantil ocorreu no 

Complexo Aquático do Minas Tênis 

Clube, em Belo Horizonte (MG), nos 

dias 23 a 26 de julho. Ao todo, mais 

de 500 atletas de 85 clubes partici-

param do evento esportivo. A equi-

pe do Clube Comercial esteve pre-

sente com os nadadores Ana Luiza 

Bezerra Sedlacek, Felipe Mariotti de 

Castro, Luann Miguel Mazur e Mile-

na Gamero Prado que disputaram 

23 provas e obtiveram para a equipe 

o 24º lugar geral.

Felipe conquistou medalha prata 

na prova 400 metros medley no seu 

primeiro dia de participação, além 

deste título de vice-campeão brasi-

leiro, o atleta trouxe para casa mais 

um pódio, uma medalha de bronze 

garantida na prova de 1500 metros 

nado livre.

 JUVENIL

Nos dias 28 a 31 de julho no par-

que aquático Santos Dumond em 

Recife (PE), aconteceu a disputa 

Juvenil com a presença de mais de 

470 atletas de 91 clubes. A equipe 

foi representada por Beatriz Garute 

da Silva, Carlos Eduardo Dobrovol-

ski, Eduardo de Oliveira Bertolin, 

Eduardo Paiz Ribeiro e Willyan Ha-

ruo Matana que nadaram 35 provas 

no total. 

A AAC/SEMEL garantiu três títu-

los, um de campeão e dois de vice, 

Willyan Haruo Matana conquistou a 

medalha ouro na prova 200 metros 

borboleta e além do título de me-

lhor do Brasil, o atleta trouxe para 

casa mais uma medalha de prata ga-

rantida na prova de 400 metros me-

dley. A atleta Beatriz Garute da Silva 

conquistou o pódio de vice-campeã 

brasileira na prova de 400 metros 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE NATAÇÃO

Clube Comercial
NATAÇÃO
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medley. Com ótimos resultados, a 

Associação Atlética Comercial obte-

ve o 14º lugar geral. 

JÚNIOR

As nadadoras da equipe competi-

tiva Bianca Bruna Fernandes, Jorda-

na Rinaldini, Mariana Fonseca Faria, 

Mariana Vitoria Fonseca, Rafaela Ku-

picki, participaram da categoria Jú-

nior disputando 26 provas. A dispu-

ta reuniu 78 clubes totalizando mais 

de 430 atletas. O evento foi realiza-

do entre os dias 28 e 31 de julho no 

parque aquático Santos Dumond em 

Recife (PE). Nessa categoria, a  As-

sociação Atlética Comercial obteve 

o 17º lugar geral. 

Embora não tenha ocorrido a con-

quista de medalhas por todos os 

participantes, a equipe do Comer-

cial apresentou o excelente desem-

penho dos atletas através do traba-

lho realizado pelos técnicos, ao estar 

participando de uma competição de 

nível nacional entre os melhores do 

Brasil! 

Os resultados gerais de cada cate-

goria está disponível em nosso site.

Campeão Brasileiro e Vice-Campeão Willyan Haruo Matana

Vice-Campeã Brasileira Beatriz Garute da Silva

Vice-Campeão Brasileiro Felipe Mariotti de Castro
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Equipe Infantil

Equipe Junior

Equipe Juvenil

Clube Comercial
NATAÇÃO
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Por se tratar de um evento festivo 

da cultura gaúcha, que se comemo-

ra no mês de setembro, com diver-

sas atividades artísticas, culturais e 

folclóricas em homenagem aos líde-

res da Revolução Farroupilha. Tendo 

sido, ofi cializada no Estado do Rio 

Grande do Sul pela Lei nº 8.715, 

de 11 de outubro de 1988. Através 

da Lei 20214/2020 aprovada na As-

sembléia Legislativa do Estado do 

Paraná os festejos passaram a inte-

grar o Calendário Ofi cial de Even-

tos Turísticos do Paraná. Em Cas-

cavel instituiu-se pela Lei Ordinária 

3775/2004.

Desta forma, ao celebrar os ideais 

Farroupilha, estamos a comemorar a 

história de um povo que tem identi-

dade, cultura e tradição, é reviver e 

rememorar os caminhos e processos 

que defi niram nossas características 

de pertencimento ao “Ser Gaúcho”! 

E o CTG Estância Colorada em 

parceria com a Associação Atlética 

Comercial e diversas entidades trará 

um programação diferenciada, mos-

trando os valores da Família e da 

Tradição Gaúcha.

Keli Deves- 3ª Prenda Veterana 

MTG-PR, Diretora Artística do CTG 

Estância Colorada, Dançarina da In-

vernada Veterena, Colaboradora na 

Coordenação da Invernada Juvenil. 

Conselheira Municipal de Politicas 

Culturais- Cascavel-PR.

TE APROCHEGA

Clube Comercial
CTG
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 Atletas da natação compe-

titiva das categorias mirim a sênior 

participaram de tomadas de tem-

po valendo ranking para o Estadu-

al e Brasileiro através do programa 

de provas do Sul Brasileiro, no qual 

cada atleta nadou quatro provas 

conforme programação. 

 Os tempos realizados serão 

repassados a Federação que pos-

teriormente divulgará o resultado e 

ranking. 

 A equipe se prepara para as 

próxima competições que tem previ-

são para acontecer a partir de julho, 

dentre elas o Campeonato Brasileiro 

no qual os atletas através das toma-

das dos tempos estão na busca de 

índices para participações dos cam-

peonatos. 

 Durante o período da pan-

demia de COVID-19, os treinos da 

equipe estão acontecendo de acor-

do com as restrições seguindo o de-

creto, respeitando todas as medidas 

e cuidados. 

 Atletas da natação compe-

titiva das categorias mirim a sênior 

participaram de tomadas de tem-

po valendo ranking para o Estadu-

al e Brasileiro através do programa 

de provas do Sul Brasileiro, no qual 

cada atleta nadou quatro provas 

conforme programação. 

 Os tempos realizados serão 

repassados a Federação que pos-

teriormente divulgará o resultado e 

ranking. 

 A equipe se prepara para as 

próxima competições que tem previ-

são para acontecer a partir de julho, 

dentre elas o Campeonato Brasileiro 

no qual os atletas através das toma-

das dos tempos estão na busca de 

índices para participações dos cam-

peonatos. 

 Durante o período da pan-

demia de COVID-19, os treinos da 

equipe estão acontecendo de acor-

do com as restrições seguindo o de-

creto, respeitando todas as medidas 

e cuidados. 
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Atletas do Grupo de Corrida Comercial Runners participaram da 11º edição 

do Desafio de Equipes realizado no dia 25 de julho na Univel, o evento contou 

com a presença de mais de 200 atletas. Os participantes percorreram o trajeto 

de 7 km de prova que foi disputada nas categorias masculina, feminina e mista. 

A corrida traz muitos benefícios para saúde, para o corpo e para mente pois 

melhora a vascularização, fortalece o coração, diminui a pressão arterial, quei-

ma gordura, diminui o colesterol e libera a endorfina, que causa uma sensação 

de bem estar e alivia o estresse. Além disso, aumenta o condicionamento e a 

resistência muscular, aumenta a autoestima, melhora o humor e a sociabiliza-

ção. 

Participe do Grupo de Corrida Comercial Runners, os treinos são realizados 

nas segundas e quintas às 19h30. 

11º Desafio de Equipes

CLUBE COMERCIAL
ESPORTES
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No início do mês de agosto aconteceu o Torneio Interno de Voleibol Misto 

no ginásio de esportes da Sede Social. O evento organizado pela instrutora de 

vôlei Gabriela contou com a presença de associados e alunos que praticam a 

modalidade, totalizando 25 pessoas divididas em quatro times.

A competição promoveu e interação e socialização entre os participantes, 

além da experiência real de jogo e aperfeiçoamento na modalidade. Ao todos 

foram realizados 10 jogos, todos contra todos, semifinal e disputas de 3 x 4 e 

final.

Confira os resultados finais:

1º LUGAR

Time 1 – Uniforme Vermelho com Branco

André, Thais, Eros, Deborah, Isabel e Gustavo.

2º LUGAR

Time 2 – Uniforme Branco com Vermelho

Gilvani, Bia, Nilson, Maria Eduarda, Elia e Rosi H.

3º LUGAR

Time 4 – Uniforme Branco com Preto

Gabriel, Moira, Henrique, Júlia, Gabriel, Isadora e Fabrício.

4º LUGAR

Time 3 – Uniforme Preto com Branco

Edilson, Iria, Renato, Fabiana, Cláudia e Patrícia.

Torneio interno de voleibol misto

Clube Comercial
ESPORTES
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1º Lugar

3º Lugar

4º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

Associados e alunos.
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( 4 5 )  9 9 8 3 2 - 9 9 8 7         ( 4 5 )  3 2 2 4 - 1 5 4 1

 R u a  V i t ó r i a  2 2 7 -  C a s c a v e l  -  P a r a n á

w w w . a u t o e l e t r i c a c u r i t i b a . c o m . b r

E l e t r ô n i c a  A u t o m o t i v a
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Faça mais pelas suas conquistas. Faça fisk.
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Clube Comercial
página do associado
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Em julho aconteceu o Campeonato Paranaense de Inverno Virtual no Clube 

Tuiuti de Cascavel. O evento contou com a participação de 160 atletas de 11 

clubes de Cascavel e Foz do Iguaçu. 

A equipe de Natação Competitiva comandada pela técnica Tatiane esteve 

presente no campeonato com a participação de 18 nadadores e obteve o se-

gundo lugar geral no quadro de medalhas com a conquista de 24 ouros, 13 

pratas e 9 bronzes, totalizando 48 pódios. 

CAMPEONATO PARANAENSE
DE NATAÇÃO 2021

Clube Comercial
ESPORTES
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Após 15 anos sem disputa, Comercial e Tuiuti estão realizando o campeonato 

de sinuca Tuicial que tem como objetivo promover o congraçamento entre os 

associados e o fortalecimento da união e amizade entre os dois clubes.

Nesse ano, as disputas serão em quatro etapas, sendo duas em cada clube 

com jogos de 9x9. Ao final, após a contabilização dos resultados, será apresen-

tado o campeão.  

A primeira etapa aconteceu no mês de julho na sala de sinuca da Associação 

Atlética Comercial, com um resultado de sete pontos de vantagem sobre a 

equipe adversária e o placar final de Comercial 17 x 10 Tuiuti. 

TUICIAL DE SINUCA 2021

Clube Comercial
ESPORTES
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ENTRE PARA O NOSSO TIME E

AJUDE A SALVAR VIDAS.

SEJA UM DOADOR DE SANGUE.



Comercial News Setembro 2021  | 35 

Comercial News Janeiro 2020  | 39 

GUE.

- A doação é indicada em caso 

de hemorragias graves que 

podem acontecer por diversas 

situações, mais comumente 

acidentes, anemia grave, 

queimaduras de terceiro grau, 

hemofilia, transplante de 

medula ou de outros órgãos, 

ou complicações de qualquer 

cirurgia.

Os pacientes oncológicos são 

os que mais precisam de 

sangue.

Importância
da Doação

Casos e situações em que é
necessário sangue doado:

Importância
da Doação
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Clube Comercial
esportes
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Clube Comercial
ESPORTES

Associados participaram da 11ª 

edição do Festval Open de Tênis 

realizado entre os dias 12 a 15 de 

agosto no Cascavel Country Club. 

Ao total o torneio contou com a par-

ticipação de 242 tenistas de todo o 

Paraná, sendo 30 do Clube Comer-

cial. 

Confi ra a classifi cação de alguns 

associados do Clube: 

2ª Classe B
Campeão: Alexandre Badke

Vice-Campeão: Eduardo Arroteia 

3ª Classe B
Campeão: Julio Cortina

3ª Classe Feminino B
Vice - Campeã: Silvana Longo

5ª Classe B
Campeão: Carlos Silva

6ª Classe B
Campeão: Rafael Fernandes

6ª Classe Feminino A
Vice - Campeã: Heloisa Longo

6ª  Classe A
Campeão: Lucas Bobato 

Vice - Campeão: Davi Kawakami

Festval Open de Tênis

2ª Classe B

5ª Classe

6ª Classe A

6ª Classe B

6ª Classe Feminino A
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Recuperação mais

rápida e eficaz 

Reduz inflamação 

1 a 6 sessões 

TRATAMENTO COM

ONDAS DE CHOQUE
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