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Quais são os 8 tipos

de inteligência?

PG. 10 | CLUBE
Apresentação
Estagiários FAG.

PG. 38 | BEM-ESTAR
Sinais de que a sua pele 
está sofrendo os efeitos 

dos estresse.
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2 3RUA AVAETÉS, 370 - FUNDOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - (45) 3226-4549

JUNTOS 
MUDANDO
VIDAS.

Comercial - Anuncio Clube dos Doadores - Outubro - 148x210mm.pdf   1   30/10/17   14:51
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Publicidade: América Latina
• Impressão: ADI Materiais Gráficos
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sidnei.villaca@americalc.com.br

EDITORIAL

EXPEDIENTE

 Se o mês de março foi 
de comemorações e home-
nagens as mulheres duran-
te as atividades do clube, o 
mês de abril não poderia 
ser diferente já que continu-
am as comemorações em 
virtude ao aniversário da 
Associação Atlética Comer-
cial. 
 O Clube da Família 
chega aos seus 54 anos de 
fundação e para comemo-
rar esta data, no dia sete, 
acontece o tradicional jan-
tar e baile de aniversário. 
 Mas as comemora-
ções irão além do salão so-
cial, pois no final de semana 
seguinte termos a segunda 
edição da Comercial Run-
ners. O evento será no dia 
15 de abril e contará com a 
participação de associados 
e atletas de toda região. 
 No mês de abril acon-
tece ainda o XI Open de Vo-
leibol. Os jogos serão no gi-
násio do Comercial com a 
presença de 16 equipes en-
tre masculina e feminina.
 Será um mês movi-
mentado para o Clube da 
Família que ainda recebe-
rá o Regional de Natação 
e está promovendo os jogos 
do CAICO na Sede Cam-
pestre.

- Que para a prática das moda-
lidades aquáticas é necessario o 
exame médico?

- Que o exame acontece as Ter-
ças e Quartas das 18h15 às 20h10 
e aos Sábados das 10h00 às 
12h00?

- Que o primeiro exame tem um 
custo de R$ 30,00?

VOCÊ SABIA?
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João Paulo Hisatugo

• João Paulo Hisatugo é forma-
do em Jornalismo e Gastrono-
mia, conhecido como Jornalista 
Gastronômico, apresenta dois 
programas na Rede Massa Sbt. 
Programa Tempero aos sábados 
9h30 e Pitadas do Tempero, de 
segunda a sexta as 10h45, ambos 
no canal 8.1 digital.

• PITADAS: 
BOLO DE
CENOURA COM
BRIGADEIRO

• INGREDIENTES:

• 3 ovos;
• 2 cenouras cortadas;
• 2 xs. (chá) de açúcar;
• 1 x. (chá) de óleo;
• 2 xs. (chá) de farinha de trigo;
• 1 c. (sopa) de fermento;
• 1 lata de leite condensado;
• 2 cs. de cacau em pó;
• 1 c. de manteiga;

• 1 cx. de creme de leite;
• 1 x. (chá) de chocolate meio 
amargo picado granulado 
para finalizar.

• MODO DE PREPARO:

• Bata os ovos, a cenoura, o 
óleo e o açúcar;
• Coloque a farinha, o fermen-
to e bata rapidamente;
• Coloque em uma forma un-
tada de furo no meio;
• Deixe em forno preaquecido 
a 180º por 45 minutos;
• BRIGADEIRO:
• Em uma panela, coloque o 
leite condensado, o cacau, e 
a manteiga;
• Desligue assim que des-
prender do fundo, coloque o 
creme de leite e o chocolate 
picado;
• Mexa bem e deixe esfriar;
• MONTAGEM:
• Corte a tampa do bolo e re-
serve;
• Coloque o brigadeiro (mas 
não tudo);
• Devolva a tampa e cubra 
com o restante do brigadeiro, 
finalize com granulado.

Bolo de Cenoura com
Brigadeiro.
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SOLUÇÕES EFICIENTES
PARA TORNAR O SEU
DIA MELHOR

WWW.ADAINFORMATICA.COM.BR

adainformatica

R. General Osório, 3024 - Centro

45 3096-0920

@adainformatica

45  9 9914-4161

Assistência Técnica, Prestação de
Serviço e Comércio de Produtos:

Computadores, notebooks, impressoras,
redes e servidores.

ADA Informática.pdf   1   26/03/18   09:07

ais um grupo de 
alunos da FAG fo-
ram apresentados 

para estágio na Associação 
Atlética Comercial.
 Os estudantes de Edu-
cação Fisica  participaram 
de um café nas dependên-
cias do clube com a presen-
ça do Presidente do Conse-
lho Diretor  Dionizio Dudek, 
Vice-presidente Amélio Sca-
ravonati, Diretor Financeiro 
Pedro Paetzold, Diretor de 
Esportes Marco Antônio, 
Gerente Administrativo João 
César, Coordenadora de Es-
portes Ana Paula e o Coor-
denador de Estagio da FAG 
Professor Everton Roman.
 A apresentação dos 
estagiários é fruto da par-
ceria entre Comercial e FAG 
oportunizando assim um 
melhor atendimento ao 
nosso associado bem como 
disponibilizar espaço para 
os estudantes terem um 
contato direto com as várias 
modalidades que poderão 

CLUBE

Ana Paula, Vice Presidente Amelio
Scaravonatti, Presidente Dionizio

Dudek, Diretor Pedro Paetzold, Diretor 
Marco Antonio, Professor Everton

Roman e João Cesar Lechiv.

Apresentação dos
estagiários da FAG.

Parceria Comercial e 
FAG.

APRESENTAÇÃO 
ESTAGIÁRIOS 
FAG

trabalhar após sua forma-
ção profissional. 
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MUITO
CONFORTO

*apresente a carteirinha do Clube Comercial e tenha desconto especial!

CASCAVEL JL SHOPPING
PISO L2 - TEL: (45) 3039.2240

(45) 3039- 0015 | 3039- 0114
Rua João Lili Cirico, 265 - Coqueiral -Cascavel - PR

sac@extintoresalianca.com.br  | www.extintoresalianca.com.br
facebook.com/Extintores-Aliança

- EXTINTORES NOVOS
- RECARGA DE EXTINTORES
- MANGUEIRAS DE INCÊNDIO

- CONEXÕES
- EPI’S

Extintores Aliança- Revista Aniversário- 297x 210 mm.pdf   1   12/04/16   10:19
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14 15

ia 09 de abril a As-
sociação Atlética Co-
mercial completa 54 

anos.
 Participe desta festa e 
comemore com gente o su-
cesso do Clube da Família.
 Dia 07 e abril as 
20h30 no salão Social.
Jantar e baile com anima-
ção da Banda Show Fonte 
Luminosa.

CLUBE

BAILE DE 54 
ANOS

Loja 01: Fone: (45) 3227-2243
Rua Europa, 1815 - Periolo
CEP 85.817-310 - Cascavel - PR

Loja 02: Fone: (45) 3323-7566 /  3323-2240 
Av. Papagaios, 2045 - Floresta
CEP 85.814-760 - Cascavel - PR

Loja 03: Fone: (45) 3226-6291 / 3326-8620
Rua Francisco Bartinik, 1944 - Jd. Cristal
CEP 85.807-550 - Cascavel - PR

Loja 04: Fone (45) 3037-4014
Av. Carlos Gomes, 2576  - Maria Luiza
CEP 85.810 - 970  - Cascavel - PR

Loja 05: Fone (45) 3326-3504 / 3326-0321
Rua Xavantes, 1471 - Santa Cruz
CEP 85.806-020 - Cascavel - PR

Loja 06: Fone (45) 3252-8242 / 3278-8172
Rua Primeiro de Maio, 1016
CEP 85.809-010 - Toledo - PR

Loja 07: Fone (45) 3224-5414
Av. Brasil, 6300 - Centro
CEP. 85810-000 - Cascavel - PR

PromoçãoPromoção
Do Jeans

Feminino e MasculinoFeminino e Masculino

R$ 39,98R$ 39,98
R$ 49,98R$ 49,98
R$ 59,98R$ 59,98

Fabricação Própria

  A N O S

Convidados R$ 90,00 
Associado R$ 50,00

Infantil R$ 30,00
(09 a 14 anos)

07 de Abril às 20h30
Banda Show Fonte Luminosa

Informações 3038-7113

convite 54º Aniversário Clube Comerical 2.pdf   1   02/04/18   17:13

Ingressos na secretaria do 
clube. Traje Social.

Brinde ao 53º Aniversário do 
Comercial em 2017.
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30   
LINHA
PRAIA

30   
LINHA

FITNESS

50   
LINHA

CASUAL

P
R
O
M
O
Ç
Ã
O

045 3322 2767
shopping 4 estações
loja 30
rua castro alves, 1664

045  99988 7077
@lojamodaefitness
lojamodaefitness

Moda e Fitness.pdf   1   29/03/18   10:16

Trajeto externo ao Clube.

Entrega de brindes as participantes. 

CAMINHADA DAS MULHERES

CLUBE

 Em comemoração ao 
Dia Internacional das Mu-
lheres foi organizado pelas 
instrutoras da academia 
mais uma edição da Cami-
nhada Só Para Elas.
 O evento teve a par-
ticipação de aproximada-
mente 45 mulheres e teve 
início com um alongamen-
to feito nas dependências 
do Clube. Logo em seguida 
as associadas, devidamente 
acompanhadas pelas ins-
trutoras da sala cárdio, re-
alizaram uma caminhada 
em torno do Comercial. 
 Ao final do evento foi 
servido frutas, e cada parti-
cipante recebeu de presente 

um esmalte personalizado 
de Dia das Mulheres.
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20 21

R$59,99

PROMOÇÃO:
2 PIZZAS GRANDES

NO BALCÃO POR

R. PERNAMBUCO, 1695
ESQUINA C/ JORGE LACERDA

*I
M

AG
EM

 M
ER

AM
EN

TE
 IL

U
ST

RA
TI

VA
.

*DISK PIZZA
TERÇA A
DOMINGO

3226-9398
99123-2090

O Forno - Fevereiro.pdf   1   22/01/18   14:35
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22 23

Homenagem recebida pela Câmara 
de Vereadores.

Grupo do CTG presente na
homenagem.

1º PATRÃO DO CTG RECEBE
HOMENAGENS NA CÂMARA 

MUNICIPAL.
 A Câmara Municipal 
de Cascavel realizou uma 
sessão solene para entrega 
de Votos de Louvor e Con-
gratulações. A homenagem 
foi concedida através do art. 
nº 121 III, do regimento in-
terno, de autoria e iniciativa 
do vereador Sidnei Mazut-
ti, que outorgou o “Voto de 
Louvor e Congratulações” ao 
Sr. José Álbari Deitos, primei-
ro Patrão do CTG Estância 
Colorada. A homenagem 
justificou-se pelos relevan-
tes serviços prestados a cul-
tura gaúcha no Município 
de Cascavel, destacando-se 

CLUBE

principalmente como fun-
dador do CTG Estância Co-
lorada.
 Durante seu discurso 
na Câmara de Vereadores, 
o Sr. Jose Albari Deitos disse; 
“agradeço a homenagem 
contudo estende a todos os 
tradicionalistas que com 
ele iniciaram a fundação 
deste CTG ao apoio do Clu-
be Comercial e a todos que  
deram continuidade, que a 
ideia principal era ter um es-
paço destinado as crianças 
para que pudessem cultivar 
a tradição,  cumprindo as-
sim sua função com o tra-

dicionalismo de perpetuar 
estes costumes...”. Este seu 
desejo, Sr. José estamos con-
seguindo recuperar, pois o 
CTG tem hoje um grande vi-
gor.
 Outro homenageado 
do dia e parceiro nosso, foi o 
Sr. Artemio Brandalise, gai-
teiro afamado e represen-
tante do Estância Colorada. 
Esse resultado conquistado 
é apenas uma das provas 
da sua brilhante  colabo-
ração ao Tradicionalismo 
para o Município de Cas-
cavel. Nós, os Estancieiros, 
estamos contentes com esta 
merecida homenagem e 
reconhecimento a esses pa-
tronos e que é ao mesmo 
tempo o reconhecimento de 
uma característica da cultu-
ra local e paranaense. 
 Nesta homenagem 
estiveram presentes os pa-
trões dos CTG´s Estancia 
Colorada e Rodeio da Tra-
dição, vários integrantes, 
amigos e admiradores do 
tradicionalismo.
 O atual Patrão Marcio 
Stanhk destaca “Ainda hoje 
desfrutamos dos frutos des-
sa dedicação, competência 
e empenho do casal Deitos, 
seu José e Dona Marlene. 

Talvez as melhores palavras 
para descrevê-los sejam eles 
são uma inspiração e um 
grande exemplo de vida!”.
 “A todos os home-
nageados, nosso reconhe-
cimento e obrigado pelas 
décadas de trabalho e de-
dicação a cultura gaucha 
que ajudaram a construir a 
historia do CTG Estância Co-
lorada”.
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omenagear as mu-
lheres pelo seu dia 
e continuar cuidado 

da saúde do corpo, esse foi 
o objetivo da atividade de-
senvolvida na academia do 
clube.
 O Desafio Feminino 
foi dividido em três partes 
com atividades realizadas 
na sala de ginástica, sala de 
musculação e sala cárdio. 
 Foram realizados 
exercícios aeróbicos e locais 
coordenados pelo instrutor 
Nivaldo com a participação 
de aproximadamente 60 
associadas. 
 Para incentivar e pre-
sentear as participantes, 
durante o evento foram re-
alizados sorteios de brindes 
ofertados pelo associado 
Flávio da loja Aerium, bem 
como chocolates, camise-
tas da academia e entregue 
um esmalte personalizado 
a cada participante.

CLUBE

DESAFIO
FEMININO 
2018

MATRÍCULAS ABERTAS 

-3038 1013

Expressão 
Cascavel

Medicina
FAG 

Medicina
UFPR

Medicina
UFGD 

Conheça a Rhede Sistemas
Empresa de software de gestão 
para empresas de todos os 
tamanhos e segmentos!

QUER AUMENTAR A 
PRODUTIVIDADE E REDUZIR
CUSTOS DO SEU NEGÓCIO?

� rhedesistemas� www.rhedesistemas.com.br / � 45.3301-6606 /

Indústria Distribuidora Serviços Food Service Varejo Contabilidade Delivery
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oi realizado no dia 17 de 
março o primeiro aulão 
de karatê de 2018.

 Mais de 60 alunos es-
tiveram presentes fazendo 
demonstrações do quem es-
tão aprendendo durante as 
aulas com o Shihan.
 Pais e amigos estive-
ram prestigiando a atividade 
que tem como objetivo incen-
tivar os karatecas a se man-
terem na modalidade bem 
como colocar em prática os 
estilos de luta que são passa-
dos.
 Além das demonstra-
ções, o aulão serve também 
como uma forma de os alu-
nos mais graduados irem se 
familiarizando e aprendendo 
a arbitrar durante as lutas. 

ESPORTE

AULÃO DE 
KARATÊ

Turma do Aulão de Karatê. Treinamento de luta.

Saudação para início de treinamento.

Demonstração de estilo aos pais e 
convidados.

Segurança para os 
imprevistos. Proteção que 

você, sua família e seus 
funcionários necessitam em 

momentos inesperados.

Aproveite sua vida com toda a
tranquilidade que você merece!

UNICOOB CORRETORA DE SEGUROS

SEGUROS VIDA

Uma empresa controlada do Sicoob Unicoob

Ouvidoria: 0800 725 0996
Atendimento de segunda a sexta - das 8h às 20h
www.ouvidoriasicoob.com.br
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458
Demais serviços de atendimento: www.sicoob.com.br/fale-conosco

M
ar
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b

PROCURE O SICOOB MAIS PRÓXIMO!
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estilista gaúcha Vitó-
ria Cuervo acredita 
que é possível fazer 

mais para que a moda seja 
realmente inclusiva. É por isso 
que sua última coleção con-
ta com peças pensadas para 
serem utilizadas por qual-
quer um, incluindo cadeiran-
tes, cegos ou pessoas com 
nanismo.
 Entre as funcionalida-
des das peças estão aber-
turas como zíperes e velcros 
nas laterais, para facilitar os 
processos de se vestir ou uti-
lizar sondas, bolsas que ade-
rem ao vestuário para evitar o 
risco de caírem, mochilas que 
podem ser usadas em cadei-
ras de rodas e estampas e 
etiquetas em braile para que 

DESIGN

ESTILISTA 
BRASILEIRA 
CRIA ROUPAS 
INCLUSIVAS 
INSPIRADAS 
EM RESÍDUOS 
PLÁSTICOS

os deficientes visuais possam 
saber o que estão vestindo.
 “Trabalho com moda 
inclusiva desde 2009, quan-
do escolhi este tema para 
meu trabalho de conclusão 
de curso. Vi o quanto o mer-
cado é carente neste seg-
mento, inclusive, na falta de 
informação de que este pú-
blico deveria ter um vestuário 
adaptado”, contou Vitória à 
Revista Donna.
 Além disso, as estam-
pas das peças foram inspira-
das num trabalho voluntário 
de coleta de resíduos plásti-
cos que Vitória realizou nas 
praias do Rio Grande do Sul e 
de Santa Catarina neste ano. 
Objetos como brinquedos, 
escovas de dente, isqueiros e 
embalagens inspiraram os 
designs.

Fonte: Site Hypeness.

Foto: Ana Viana.
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erá realizado de 20 a 
29 de Abril de 2018 no 
ginásio de esportes do 

clube comercial, sendo que 
nos dias de semana terá iní-
cio previsto a partir das 19hs, 
aos sábados à tarde a partir 
das 13h30 e aos domingos 
o dia todo a partir das 08hs 
com intervalo para o almo-
ço reinício às 14hs conforme 
o número de inscritos.
 O congresso técnico 
do X OPEN DE VOLEIBOL 
COMERCIAL acontecerá 
dia 13 de abril de 2018 às 
19h30, no salão social do 
clube (sexta-feira).
 A premiação consis-
tirá de troféus e medalhas 
para os 03 (três) primeiros 
colocados em ambas as ca-
tegorias.
 Premiações individu-
ais para ambas categorias: 
melhor passe, ataque, de-
fesa, saque, bloqueio, e me-
lhor jogador da competição.
 O open conta com 

ESPORTE

OPEN DE
VOLEIBOL
2018

08 equipes femininas e 08 
equipes masculinas.

• Equipe masculina:

- FÚRIA;
- DINAMO VÔLEI;
- STUDIO FITNESS LIFE;
- AMIGOS DO VÔLEI;
- CLUBE COMERCIAL;
- SÃO CRISTÓVÃO;
- LADO OPOSTO VÔLEI;
- TOLEDO MATERIAIS
ESPORTIVOS;

• Equipe Feminina:

- TEAM ADVOGADAS
CASCAVEL;
- PM TOLEDO/PRATI;
- DIVAS DO VÔLEI;
- UNIDAS POR ACASO;
- COPEL CLUBE DE
CASCAVEL;
- CLUBE COMERCIAL;
- AABB CASCAVEL TIME B;
- AABB CASCAVEL TIME A.

Equipe Comercial Terceiro Lugar 
2017.

Equipe feminina em dia de treino.

Dia de aprimorar a técnica em 
quadra.

Treino para o Open.
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movimento das mini 
casas (ou “Tiny Hou-
ses”, em inglês) já exis-

te há algum tempo. Nós até 
mostramos diversas destas 
casinhas que oferecem mais 
conforto do que muitos casa-
rões por aí.

DESIGN

MINI CASAS 
PODEM
AJUDAR A 
RESOLVER O 
PROBLEMA DA 
FALTA DE
MORADIA

 Porém, mais do que 
um estilo de vida associado 
ao minimalismo, essas pe-
quenas casas também po-
dem resolver um problema 
sério: o da falta de moradia.

 Nas grandes cidades, 
é cada vez mais difícil e caro 
adquirir um lugar para viver 
e isso não é novidade para 
ninguém. Então que tal se, 
ao invés de apenas construir 
edifícios, as pessoas optas-
sem por viver em espaços 
menores?

 Por usar menos espa-
ço e sem a necessidade de 
expandir as cidades verti-
calmente, as “tiny houses” 
são uma aposta sustentável 
contra a crise da moradia. 
É o que oferece a compa-
nhia Plús Hús, criada pelos 
islandeses Erla Dögg Ingjal-
dsdóttir e Tryggvi Thorsteins-

son, que vivem atualmente 
em Los Angeles.

 A dupla criou uma 
estrutura de 30 metros qua-
drados que pode ser acopla-
da a qualquer propriedade 
ou usada individualmente, 
oferecendo baixo impacto 
ambiental. A construção uti-
liza materiais sustentáveis e 
os gastos de energia são mí-
nimos.

 Os módulos da Plús 
Hús podem ser usados tan-
to como moradia quanto 
para um escritório ou área 
extra. Para atender às dife-
rentes demandas, são ofe-
recidas três configurações: 
um espaço quadrado com 
porta de correr, que sai por 

US$ 37 mil; um quarto com 
banheiro por US$ 42 mil; ou 
uma casa completa com 
cozinha por US$ 49 mil. Ou 
seja, dá para conquistar um 
espaço desses pagando en-
tre R$ 120 e R$ 160 mil.

 A julgar pelas fotos 
disponíveis no site da em-
presa, morar em um "cubí-
culo" está prestes a se tor-
nar um verdadeiro sonho de 
consumo.

Fonte: Site Hypeness.
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estresse é uma rea-
ção natural do corpo 
quando o ser-huma-

no se depara com situações 
tensas e de nervosismo.  Em 
algumas situações os mo-
mentos estressantes podem 
ser benéficos. O estresse em 
trabalhos e relacionamentos 
ajudam a melhorar o desem-
penho.
 A tensão provoca alte-
rações hormonais no corpo e 
libera algumas substâncias 
na corrente sanguínea. Com 
isso, há uma queda na imu-
nidade e o corpo fica mais 
vulnerável a infecções e ou-
tros problemas.
 Confira abaixo dez si-
nais de que a sua pele está 
sofrendo os efeitos do estres-
se:
• Acne: cravos e espinhas são 
muito mais comuns na ado-

BEM-ESTAR

SINAIS DE QUE 
A SUA PELE 
ESTÁ SOFRENDO 
OS EFEITOS DO 
ESTRESSE

lescência, mas podem surgir 
na fase adulta por alguns fa-
tores, incluindo o excesso de 
tensão.
• Furúnculo: essa infecção é 
muito comum em regiões 
com dobras ou pelos, como 
virilha e bumbum.
• Herpes: esse problema é 
causado por um vírus do pró-
prio organismo e desencade-
ado por fatores como estres-
se, sol e baixa imunidade.
• Rosácea: caracterizada por 
uma vermelhidão no ros-
to, a  rosácea  também pode 
apresentar nódulos, pus, in-
chaços e vasinhos.
• Psoríase: ela é uma doen-
ça inflamatória crônica, não 
contagiosa e caracterizada 
por lesões avermelhadas e 
que descamam.

Fonte: Site Catraca Livre.
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CLUBE

POWER JUMP 
MIX 54

ala decorada em tons 
de rosa para homena-
gear as mulheres, os 

instrutores de Power Jump 
realizaram mais uma aula 
diferenciada.
 O lançamento do Mix 
54 aconteceu no início de 
março e contou com a par-
ticipação de 40 associados 
que entraram no clima da 
atividade e vieram prestigiar 
o evento vestidas de verme-
lho e rosa. 
 As aulas de power 

jump são realizadas em 
cima de um mini trampolim 
exige muito das praticantes 
já que os movimentos são 
intensos, sendo assim após o 
termino da atividade foi ofe-
recido um lanche saudável 
para reporem as energias e 
para comemorar o mês das 
mulheres.
  As participantes fo-
ram presenteadas ainda 
com  um esmalte personali-
zado e um bombom.
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ESPORTE

WORKSHOP 
TÊNIS

s instrutores de tênis 
do Comercial. Júnior 
Freitas e Altamiro Ro-

drigues estiveram presentes 
no Workshop Paranaense 
de Preparação Física.
 O evento aconteceu 
no mês de março na cidade 
de Londrina e foi ministrada 
por 2 especialistas no assun-
to que atuam na prepara-
ção física de tenistas. 
 Na ocasião foi apre-
sentada a parte teórica da 
modalidade acompanha-
da das práticas do tênis e 
exercícios físicos que traba-
lham as especificidades da 
modalidade, o lado mais 
técnico. 
  De acordo com o ins-
trutor Júnior a experiência 

foi muito proveitosa, pois fo-
cou bastante as correções 
dos alunos para evitar le-
sões e jogos de fácil aplica-
ção.“É sempre muito bom 
poder participar deste tipo 
de atividade e adquirir no-
vos conhecimentos para 
colocarmos em prática no 
nosso dia a dia de trabalho, 
gostaríamos de agradecer a 
Diretoria do Comercial por 
apoiar a nossa participação 
oportunizando esse ganho 
de conhecimento,” diz o ins-
trutor.  
 Durante o workshop 
foi colocado também quais 
qualidades são desenvolvi-
das em cada idade e como 
trabalhar as aulas de acor-
do com nível de maturidade 
de cada um.

Instrutores recebem certificado de 
conclusão do Workshop.
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45 3037.6556 | 45 99961.7070
Rua JK - 1336 | 50m do Clube Comercial

Queremos facilitar seu dia!
Buscamos seu filho no Clube Comercial
para as atividades do Kumon.

Orientadora Débora B. Botan 
Pedagoga, Pós-graduada em 
Psicopedagogia e Neuropsicologia

Kumon- Anúncio CN- Janeiro -148x105mm.pdf   1   29/03/18   09:04

Português | Matemática | Inglês

45 3037.6556 | 45 99961.7070
Rua JK - 1336 | 50m do Clube Comercial

Queremos facilitar seu dia!
Buscamos seu filho no Clube Comercial
para as atividades do Kumon.

Orientadora Débora B. Botan 
Pedagoga, Pós-graduada em 
Psicopedagogia e Neuropsicologia

Kumon- Anúncio CN- Janeiro -148x105mm.pdf   1   29/03/18   09:04

s equipes de Futsal 
do Comercial parti-
ciparam da etapa 

Toledo do Campeonato da 
NFP categorias sub 11 e 13.
 A competição é dis-
putada em duas etapas re-
gionais e uma por ranking, 
com os 16 melhores de cada 
categoria, a primeira etapa 
regional, conta com a parti-
cipação de 47 equipes, sen-
do 27 na categoria sub 11 e 
20 na sub 13. Os jogos acon-
tecem em “Foz do Iguaçu, 
Toledo, Maringá, Marialva, 
Castro e Curitiba.
 As partidas das equi-
pes do Comercial foram 
contra os times de Toledo, 
Medianeira e Foz do Igua-
çu.

ESPORTE

CAMPEONATO 
DA NFP SUB 13 E 
11

  • A.A Comercial 2x0 Asso Cat Base 
  Toledo - Sub 11

  • 1- Gresf (7 Pontos)

  • 1- Gresf (9 Pontos)

  • A.A Comercial 1x2 Medianeira C.
  Futsal-Sport Mania - Sub 11

  • A.A Comercial 1x3 CT do Gresf - Sub 11

  • 3- Medianeira (3 Pontos)

  • 3- Comercial (3 Pontos)

  • Asso Toledo 1x1 A.A Comercial - Sub 13

  • 2- Comercial (5 Pontos)

  • 2- Medianeira (6 Pontos)

  • 4- Toledo (1 Ponto)

  • 4- Toledo (0 Ponto)

  • A.A Comercial 1x1 CT do Gresf - Sub 13

  • A.A Comercial 5x2 Medianeira C.
  Futsal-Sport Mania - Sub 13

Colocação Sub 13:

Colocação Sub 11:

Sub 11.

Gabriel Donati melhor em quadra 
na partida Sub 13.

Airton Fogaça melhor em quadra 
na partida Sub 11.

Igor Amaral Scheis melhor em qua-
dra Sub 13.
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Fonte: Site Mundo Estranho

ia 14 de março de 
2018, morreu aos 76 
anos o físico e cos-

mólogo britânico Stephen 
Hawking, um dos maio-
res cientistas da história. 
Hawking era portador de 
esclerose lateral amiotrófica 
e morreu devido a compli-
cações de sua doença. Ele 
havia sido diagnosticado 
em 1963, quando tinha 21 
anos, e na época foi-lhe dito 
que viveria por apenas mais 
dois anos.
Hawking se formou em física 
em 1962 na University Colle-
ge, em Oxford, e se tornou 

CIÊNCIA

AS MAIORES
CONTRIBUIÇÕES
DE STEPHEN 
HAWKING À 
CIÊNCIA

um dos cientistas mais co-
nhecidos da área de cosmo-
logia. Ao longo de sua car-
reira, ganhou prêmios como 
a Medalha Albert Einstein, 
a Ordem do Império Britâ-
nico e a Medalha Copley 
da Royal Society. Publicou 
diversos artigos e também 
livros de ciência para o pú-
blico geral, como o aclama-
do O Universo Numa Casca 
de Noz, que vendeu mais de 
9 milhões de cópias. Casou 
duas vezes e teve três filhos. 
 Veja abaixo seis das 
maiores contribuições de 
Hawking à ciência.

1) Determinou que o Univer-
so começou como uma sin-
gularidade - Buraco Negro: 
Em 1970, Hawking publicou 
um estudo junto ao colega 
Roger Penrose propondo 
que, a partir da Teoria Geral 
da Relatividade elaborada 
por Einstein, o Universo pre-

cisava ter começado como 
uma singularidade. Ou seja, 
precisava ter começado 
como um pequeno ponto 
de infinita densidade.
 Hoje, essa hipótese 
é largamente aceita, mas, 
na época, o assunto ain-
da gerava muitas dúvidas. 
Einstein havia proposto que 
um corpo com massa mui-
to grande poderia colapsar 
devido à sua própria gravi-
dade, criando um buraco 
negro (termo cunhado de-
pois). Essa massa colapsa-
ria até diminuir a um ponto 
minúsculo de altíssima den-
sidade – uma singularidade. 
Hawking basicamente esta-
va propondo que o Big Bang 
era como o colapso de um 
buraco negro em reverso.
2) Ele aplicou a segunda lei 
da termodinâmica aos bu-
racos negros: Hawking de-
terminou que a área total 
da superfície de um buraco 
negro jamais ficará menor – 
ela só aumentará ou ficará 
igual. Essa regra é análoga 
à segunda lei da termodinâ-
mica, que determina que a 
entropia de um sistema fe-
chado só aumenta, nunca 
diminui. 

3) Criou a hipótese de que 
buracos negros podem se 
extinguir
 A proposta do item 
anterior foi desbancada 
pelo próprio Hawking quan-
do ele descobriu que, devido 
a efeitos quânticos, buracos 
negros criam e emitem par-
tículas. Com isso, eles per-
dem massa e energia, o que 
significa que, se não ganha-
rem massa devido a outro 
meio, eles acabarão dimi-
nuindo progressivamente 
até deixarem de existir. Mas 
é claro que esse seria um 
processo extremamente len-
to: para um buraco negro 
com a mesma massa do Sol 
evaporar, seria preciso mais 
tempo do que a atual idade 
do Universo.
 Esse efeito é chamado 
de “radiação de Hawking”, 
ou então de “radiação de 
Bekenstein-Hawking” quan-
do se leva em conta que 
Hawking trabalhou em 
cima de uma teoria propos-
ta pelo cientista israelense 
Jacob Bekenstein. É talvez 
a maior contribuição de 
Hawking para a ciência.
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ESPORTE

REGIONAL DE
NATAÇÃO
 33 atletas de natação 
da Associação Atlética Co-
mercial/Farmácias Estrela/
Semel estiveram presentes 
no campeonato Regional de 
Natação no início de março.
 A competição acon-
teceu na cidade de Foz do 
Iguaçu e rendeu muitas 

medalhas para os nadado-
res do clube.
 Das 190 provas dispu-
tadas, nosso peixinhos con-
quistaram pódio em 108, 
sendo 47 medalhas de ouro, 
39 de prata e 22 de bronze. 
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Baby Class.

REALIZE SEU SONHO
DE SER ENGENHEIRO

• Engenharia Civil
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Mecânica
• Engenharia Mecatrônica
• Engenharia de Produção

Cabe na sua agenda e no seu bolso

Aulas práticas em laboratório agendadas quinzenalmente

*Valor de mensalidade com 10% de desconto para pagamento na data do vencimento do boleto. Sujeito à disponibilidade de vagas no polo e reajuste anual, conforme
contrato de prestação de serviços educacionais.

Inscrições abertas

unicesumar.edu.br/hibrido

0800 600 6360
Cascavel - PR

Avenida Brasil, 3732 - São Cristovão
(45) 98406-6634

R$ ,00542 *

CLUBE

BALLET
entre as modalidades 
oferecidas aos asso-
ciados dentro do Co-

mercial, uma requer muita 
graciosidade, o Ballet. 
 Com bailarinas que 
iniciam aos três anos de ida-
de no Baby Class  às baila-
rinas do grupo adulto, todas 
já estão iniciando os prepa-
rativos para o workshop que 
acontece ainda no primeiro 
semestre. 
 Serão lindas apresen-
tações onde as alunas terão 
a oportunidade de mostrar 
suas habilidades para fami-
liares e amigos. 

 O evento oportuniza 
ainda que as novas baila-
rinas tenham seu primeiro 
contato com o palco para 
que ao final do ano parti-
cipe dos espetáculos com 
maior confiança e tranquili-
dade. 

Preparatório.
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CIÊNCIA

QUAIS SÃO OS 
OITO TIPOS DE
INTELIGÊNCIA?

1. LÓGICO-MATEMÁTICA: 
É a habilidade para desen-
volver equações, resolver 
cálculos e resolver proble-
mas abstratos. Sua mani-
festação é uma das que as 
pessoas consideram como 
“inteligência tradicional” – 
especialmente na escola. 
Ela é típica de quem manda 
bem em contas, lógica e em 
estratégia.
• Hobbies indicados: que-
bra-cabeça, xadrez, video-
game, computadores, des-

2. LINGUÍSTICA: Algumas 
pessoas têm muita facili-
dade para lidar com pala-
vras. Elas possuem um tipo 
de inteligência que permite 
analisar informações e de-
senvolver produtos de lin-
guagem escrita e oral, como 
discursos e livros, sempre en-
contrando o melhor jeito de 
comunicar grandes ideias. 
É bastante requisitada (e 
apreciada) na escola, já que 
a maioria das provas e exer-
cícios é por escrito.
• Hobbies indicados: contar 
histórias, escrever textos, de-
clamar poesias, fazer pas-
satempos com palavras, ler, 
jogar RPG.

3. MUSICAL: O nome já en-

vendar mistérios.

trega: é aquela que permite 
a uma pessoa produzir, re-
cordar e estabelecer sentido 
em diferentes padrões de 
som. A sensibilidade musi-
cal se manifesta ao ouvir, 
cantar, compor e tocar ins-
trumentos.
• Hobbies indicados: as-
sobiar, cantar, fazer rimas, 
compor, participar de um 
coral, ouvir música, tocar 
instrumentos.

4. NATURALÍSTICA: Típica 
daqueles que têm uma for-
te ligação com a natureza e 
uma habilidade incomum 
para identificar e distinguir 
animais, plantas, formações 
climáticas e outros elemen-
tos do mundo natural. Na 
escola, quem tem essa in-
teligência bombando se dá 
bem em biologia e geogra-
fia.
• Hobbies indicados: cuidar 
de plantas e jardins, fazer 
trilhas e caminhadas na na-
tureza, passear com o ca-
chorro.

5.CORPORAL-CINESTÉSI-
CA: É a capacidade de usar 
o próprio corpo (e seus mo-
vimentos) para solucionar 
problemas ou criar produ-
tos. 
• Hobbies indicados: espor-
tes, dança, mágica, teatro, 
mímica, malabarismo, mas-
sagem.

6. ESPACIAL: Os mestres 
dessa inteligência têm uma 
habilidade extra para reco-
nhecer o espaço e pensar 
em termos de cores, formas 
e medidas, manipulando 
tanto as grandes quanto as 
pequenas imagens.
• Hobbies indicados: aero-
modelismo, artesanato, de-
senho, fotografia, pintura, 
escultura.
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8. INTERPESSOAL:  A que 
reconhece e trabalha os de-
sejos e humores dos outros. 
Ela é útil na hora de estudar 
em grupo, por exemplo, ou 
de gerenciar uma equipe.
• Hobbies indicados: traba-
lho voluntário, esportes em 
grupo, conversas.

Fonte: Site Mundo Estranho.

7. INTRAPESSOAL: São as 
pessoas com grande grau 
de autonomia, capazes de 
reconhecer suas próprias in-
tenções, motivações e opini-
ões. Essa autoanálise pode 
colocá-las em boa posição 
para refletir sobre a condi-
ção humana.
• Hobbies indicados: escre-
ver um diário, meditar, pla-
nejar seus objetivos de vida.
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uli idiomas
Há mais de

15 anos

F O N E : 3 0 3 8 . 8 0 4 6
R .  M I N A S  G E R A I S , 2 2 9 9

ESP
ANH

OL

INGLÊS
FRANCÊS

ITALIANO

ASSOCIADO COMERCIAL
É CONVENIADO
DA ULI IDIOMAS,
TEM DESCONTO:

NOVA TURMA
DE INGLÊS

INICIAL KIDS
(SÁBADO 10H)

12X R$ 141
POR

12X R$ 91

Uli - Abril.pdf   1   02/04/18   15:45

Campeão.

Vice-campeão.

Quarto Lugar.

Terceiro Lugar.

primeira etapa do 
Campeonato regio-
nal de Sinuca Indivi-

dual foi realizada no mês de 
março nas dependências 
do Comercial. 
 A competição contou 
com a participação de 80 
jogadores vindos de Cam-
po Mourão, Foz do Iguaçu, 
Cascavel, Toledo, Umuara-
ma, Maringá, Pato Bran-
co, Guarapuava, Cianorte e 
Quedas do Iguaçu.
 Foram 12 horas de jo-
gos, totalizando 167 partidas. 
Representando o Comercial 
estavam: Adriano, Altair, Ari, 
Cesar, Douglas, Japinha, 
Mamute, Matheus, Mauri, 
Olinto e Tibola, com desta-
que para Douglas que ficou 
com a quarta colocação. 
 Guarapuava levou os 
troféus de primeiro e segun-

ESPORTE

CAMPEONATO 
REGIONAL DE 
SINUCA

do lugar da etapa para os 
jogadores Bimbo e Angelo 
respectivamente, ficando o 
terceiro lugar com Laersen 
de Quedas do Iguaçu. A 
maior tacada  foi de Adria-
no da cidade de Campo 
Mourão. 
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CLUBE

MUAY THAI
modalidade de 
Muay Thai está sen-
do um sucesso entre 

os associados.
 Assim como as de-
mais artes marciais, o Muay 
Thai requer disciplina e de-
dicação.
A atividade teve início este 
ano e é desenvolvida na 
Sede Campestre ministrada 
pelo instrutor Júlio César. 
 As aulas acontecem 
as quartas e sextas-feiras e a 

matrícula pode ser feita no 
departamento de esportes 
do clube. 
 Para quem ainda 
não conhece a modalidade, 
marque uma aula experi-
mental e comece a praticar 
uma atividade que irá lhe 
dar condicionamento, dis-
ciplina e uma melhor quali-
dade de vida. 
 Para mais informa-
ções procure o Departa-
mento de Esportes.

45. 
3222.6981

sidnei.villaca@americalc.com.br
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Agende sua consulta online.

Diretora Técnica Médica
Dra. Selma Miyazaki - CRM-PR: 12511

45 2101-4242 | www.hospitaldeolhos.com.br
Rua Minas Gerais, 1986 | Centro | Cascavel/PR

Esporte.  
Vontade que nos move.  

A vida é 
movimento. 

O Hospital de Olhos de Cascavel 
oferece alta tecnologia no 
diagnóstico, com cinco vezes mais 
precisão para a Cirurgia Refrativa. 
Deixe as lentes e os óculos, 
para aproveitar ainda mais essa 
sensação de vitória que só  
o esporte proporciona.   

Miopia, Hipermetropia, Astigmatismo ou Presbiopia, 
atrapalham seu foco na hora de praticar esportes? 
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