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dia das mães: amor incondicional!
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editorial
Prezado sócio e leitor!
É com imensa satisfação que apresenta-

Desejamos a todas as Mães: saúde,
muito amor, afeto e solidariedade.

mos a revista do Clube Comercial do mês de maio.
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Sem nenhuma dúvida, este é um grande canal de
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e proteção, cujos atributos estão bastante conectados ao feminino.
Fica, nessa edição, nossa homenagem
a todos os trabalhadores e a nossas mulheres que,
com sua força e sensibilidade, estão empregando
incontáveis esforços para tornar esse momento menos difícil para o seu entorno.
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Clube Comercial
dia das mães

ORIGEM DO DIA DAS MÃES

O Dia das Mães é uma data

Anna como uma forma de homena-

comemorativa celebrada, no Brasil,

gear sua mãe, falecida em 1905. Sua

no segundo domingo do mês de

criação oficial aconteceu em 1914,

maio. Nele é homenageado todo

por meio do presidente norte-ame-

o amor, carinho e dedicação que

ricano Woodrow Wilson.

as mães têm com seus filhos. Essa

Dia das Mães na história

comemoração foi oficialmente ins-

O Dia das Mães é uma cria-

tituída aqui por Getúlio Vargas, em

ção moderna que remonta aos Es-

1932, mas fala-se que a primeira ce-

tados Unidos do começo do século

lebração do tipo foi realizada ainda

XX. No entanto, celebrações e ho-

na década de 1910.

menagens para as mães não foram

Essa data é uma celebração
que surgiu nos Estados Unidos, sen-

uma exclusividade dos norte-americanos desse período.

do fundada por Anna Jarvis, filha da

Os historiadores sabem que,

ativista Ann Jarvis. Ele foi criado por

na Antiguidade, festivais e celebra-
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ções aconteciam como homenagem

Sul.

às figuras maternas. Podemos obser-

Dia das Mães no Mundo

var então que, desde tempos muito

No Brasil, optou-se por se-

remotos, as mães são enxergadas

guir a tradição norte-americana,

como figuras importantes dentro da

instituída por Anna Jarvis (a data

família e da sociedade.

também foi escolhida por ela) com

Dia das Mães no Brasil

a celebração sendo realizada no se-

O Brasil passou a comemorar

gundo domingo de maio. Outros

o Dia das Mães, de maneira oficial,

países do mundo também celebram

após um decreto emitido pelo pre-

o Dia das Mães, mas muitos escolhe-

sidente do Brasil em 1932, Getúlio

ram datas diferentes para isso.

Vargas. O estabelecimento dessa

Fonte:https://mundoeducacao.uol.com.br/

data no país foi resultado dos esfor-

datas-comemorativas/dia-das-maes.htm

ços realizados pelo movimento feminista brasileiro. O decreto que a oficializou foi o de nº 21.366, assinado
em 5 de maio de 1932.
Embora a data tenha sido
criada oficialmente só na década de
1930, o primeiro registro de comemoração do Dia das Mães de que se
tem conhecimento em nosso país é
de 1918. Esse registro fala de uma
celebração do tipo realizada em Porto Alegre, capital do Rio Grande do
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Clube Comercial
natação

EQUIPE DA NATAÇÃO SE PREPARA
PARA PRÓXIMOS CAMPEONATOS

Atletas da natação compe-

próxima competições que tem previ-

titiva das categorias mirim a sênior

são para acontecer a partir de julho,

participaram de tomadas de tem-

dentre elas o Campeonato Brasileiro

po valendo ranking para o Estadu-

no qual os atletas através das toma-

al e Brasileiro através do programa

das dos tempos estão na busca de

de provas do Sul Brasileiro, no qual

índices para participações dos cam-

cada atleta nadou quatro provas

peonatos.

conforme programação.

Durante o período da pan-

Os tempos realizados serão

demia de COVID-19, os treinos da

repassados a Federação que pos-

equipe estão acontecendo de acor-

teriormente divulgará o resultado e

do com as restrições seguindo o de-

ranking.

creto, respeitando todas as medidas

A equipe se prepara para as
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e cuidados.
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Clube Comercial
doação de páscoa

CLUBE REALIZA DOAÇÃO DE PÁSCOA
PARA OS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL
DE RETAGUARDA

Sócios, conselho diretor, deliberativo e fiscal do Clube Comer-

distribuídas entre os servidores da
saúde da unidade.

cial realizaram uma doação de pás-

O diretor geral do Hospital

coa no início do mês de Abril para

de Retaguarda, Lísias Tomé, repre-

os funcionários do Hospital de Reta-

sentou os servidores e recebeu os

guarda em Cascavel.

presentes em frente ao hospital.

Roberto Guilherme, diretor

De acordo com Roberto Gui-

de marketing do Clube, e o presi-

lherme, a ideia da ação é agradecer

dente, Pedro Paetzhold foram os

os profissionais da saúde, neste pe-

representantes que fizeram a entre-

ríodo de pandemia. “Ficamos feli-

ga. Mais de 100 caixas de bombons

zes em amenizar de forma singela o

arrecadadas durante a realização da

duro e árduo trabalho que realizam”

campanha “Páscoa Solidária” foram

disse o diretor de marketing.
Redação Catve.com
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Clube Comercial
ctg

retorno das atividades
do ctg
No dia 25 de janeiro de

A esperança de dias me-

2021 o CTG estância colorada re-

lhores sempre esteve presente em

tornou as suas atividades com suas

nosso meio, objetivando manter-

invernadas artísticas, bem como

mos a nossa chama acesa, o Ins-

com o curso de dança de salão que

trutor Alexandre Dill com a partici-

havia iniciado em 2020. Todas as

pação dos integrantes, familiares,

atividades estavam sendo realiza-

patronagem, diretores e coorde-

das com o atendimento as medi-

nação de invernadas executou

das sanitárias e decretos pertinen-

com convidados encontros virtuais

tes.

onde fora tratado de assuntos reEm 26 de fevereiro de 2021

ferente a cultura gaúcha, momen-

com o novo decreto todas as ati-

tos esses de grande importância

vidades foram paralisadas devido

pela troca de conhecimento.

ao aumento do número de casos

“O movimento tradicional

de COVID 19 no estado do Para-

foi criado para ser um movimento.

ná bem como em nossa cidade de

Não é estanque” Paixão Côrtes,

Cascavel, atendendo a medida, o

folclorista gaúcho

Curso de dança de Salão continuidade
do iniciado em 2020

Iniciantes de 5 a 7 anos

Invernada Juvenil

Invernada Mirim

Invernada Veterana

Reuniões realizadas com integrantes, familiares, patronagem, diretores e coordenação
de invernadas.

CTG através de sua patronagem
acatou de imediato todas as recomendações e diretrizes determinadas pela diretoria do Clube Comercial.
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Clube Comercial
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Clube Comercial
clube

ANIVERSÁRIO
DO CLUBE

tre, CTG e Náutica, os associados

já entregue do novo asfaltamento,

desfrutam de opções para prática de

estacionamento e iluminação, novos

exercícios, encontro entre amigos e

quiosque e inúmeras melhorias que

familiares, lazer e diversão.

revigoraram o espaço.

OBRAS

O Clube Comercial comemo-

para os moradores de Cascavel e re-

rou em 2021 seus 57 anos, a home-

gião, sem deixar de lado a seguran-

nagem de mais um aniversário que

ça e o ambiente familiar.

foi celebrado por associados, mem-

Atualmente,

buscando

in-

bros da diretoria, conselhos delibe-

fluenciar a prática esportiva, cultural

rativo, fiscal, nato e parceiros que

e social, o Comercial está consolida-

contribuíram para a história da asso-

do como um dos maiores Clubes do

ciação.

Paraná presente em diversas comO Clube da Família teve iní-

petições esportivas a níveis muni-

cio em 09 de abril de 1964 quando

cipais, estaduais e nacionais e des-

um grupo de amigos se reuniram

tacando-se por ótimos resultados e

para fundar a Associação Atlética

conquistas.

Comercial, uma nova opção de lazer

Nas quatro sedes: Urbana, Campes-
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Recentemente, foi aprovada

Com uma grandiosa estru-

o projeto da obra de revitalização e

tura que ao longo dos anos vem

remodelação do novo parque aquá-

recebendo diversas melhorias e im-

tico que já está em andamento na

plementações de forma a oferecer

Sede Urbana, que contará também

conforto, comodidade e qualidade

com a construção de um prédio de

aos nossos associados, o Clube Co-

tres pisos com elevador, nova área

mercial nos últimos dois anos já rea-

para banho de sol, a ampliação da

lizou inúmeras obras de construções

lanchonete e novos espaços para

e reformas. Na Sede Náutica foram

utilização dos associados. Contudo,

executadas benfeitorias, tais como

outras numerosas obras e reformas

novas churrasqueiras e quiosques,

já foram realizadas na Sede, desta-

quadra de areia e campo de futebol,

cando-se a remodelação do esta-

nova rampa para barcos e revitaliza-

cionamento com 3.000 m2 (três mil

ção em vários espaços.

metros quadrados), revitalização do

A estrutura do CTG Estância

calçamento em paver, implantação

Colorada ganhou um novo portão

do muro de vidro e construção de

de entrada.

um novo pergolado próximo ao sa-

A Sede Campestre está em

lão social, reforma do forro de pis-

processo de construção de uma nova

cina térmica, reforma da academia,

portaria para recepção além da obra

instalação de novos aparelhos e
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Clube Comercial
CLUBE

construção das três novas quadras
de tênis de saibro.
O Clube Comercial está em
constante

desenvolvimento

para

oferecer qualidade de vida aos nos-

Novos aparelhos na Academia.

Estacionamento Campestre

Nova rampa da Sede Náutiica

Revitalização do Estacionamento Sede
Urbana.

Sede urbana revitalizada.

Novo pergolado.

Parque aquático.

Novas quadras de tênis.

sos associados, com uma estrutura
moderna e agradável e profissionais
capacitados agregando o que há de
melhor.

Náutica

Sede Campestre

CTG

Quadra de Areia na Sede Náutica.
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Novo quiosque de vidro na Sede Campestre
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Casos e situações em que é
necessário sangue doado:

ENTRE PARA O NOSSO TIME E
AJUDE A SALVAR VIDAS.
GUE.
SEJA UM DOADOR DE SANGUE.
34 | Comercial
News2020
Abril 2021
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- 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.
Comercial
News
Maio 2020
2021 || 39
35
Comercial
News
Janeiro
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CLUBE
Como devemos
separar o lixo?

olha como é fácil!

Papel:

Você sabia?
Com pequenas atitudes e mudança
de hábitos podemos ajudar a salvar
o planeta? Entre para o nosso clube
e ajude a salvar o planeta!

Para que o lixo doméstico
produzido possa ser reciclado ele
precisa ser, primeiramente, separado
em casa.
Separar o lixo na própria residência é bem simples e pode trazer
uma série de vantagens para os moradores e para o meio ambiente.

Metal:

Vidro:

Folhas e aparas de
papel, jornais, revistas,
caixas, papelão,
embalagens de papel,
fotocópias, tetra pak.

Latas de alumínio,
latas de aço: Óleo,
sardinha, molho de
tomate; ferragens,
arame, canos

Potes, copos,
garrafas, embalagens,
de molho, frascos.

pappel
papel

mettal
metal

viddro
vidro
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Plástico:

Tampas, potes de alimentos, garrafas PET, PVC,
recipientes de limpeza,
baldes, sacos e sacolas
plásticas

plásstico
plástico

Orgânicos:

Restos de comida,
cascas de frutas

Não reciclável:
pilhas e baterias,
lâmpadas,
componentes
eletrônicos,
celulares.

orgânico

não reciclável
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Clube Comercial
RETROSPECTIVA

retrospectiva:
BAILE DE ANIVERSÁRIO
O aniversário da Associação

dro Paetzhold que assumiu o cargo

Atlética Comercial no mês de abril é

em assembleia no dia 15 de abril de

uma data que sempre foi comemo-

2019. Na ocasião foram apresenta-

rada em grande estilo com a realiza-

dos como Presidente do Conselho

ção do Baile de Aniversário. Porém,

Deliberativo Gilberto Cordeiro de

infelizmente, devido a pandemia de

Ávila e para Presidente do Conselho

COVID-19 desde 2020 esse evento

Fiscal Jeferson Marcos da Silva.

não ocorre.

Após a solenidade de transmissão e

Mas para relembrar, em 2019

brinde aos 55 anos do Clube da Fa-

aconteceu o baile de 55 anos do

mília, todos puderam acompanhar o

Clube no dia 20 de abril, que além

show do Bee Gees Cover e dançar

das comemorações de aniversário

até amanhecer o dia embalados

o evento foi marcado também pela

pela Banda Santa Mônica.

transmissão de cargo dos Conselhos

Corte da fita simbolizando a inauguração
do novo hall de entrada do salão social

Dionizio e Sueli Dudek, Maria Leocadia e
Diretor Financeiro Amélio Scaravonatti

Ex presidente Dionizio Dudek, Prefeito Leonaldo Paranhos e Presidente eleito Pedro
Paetzhold

Presidente Pedro e Rosemere Paetzhold,
Maria de Fatima e o Vice-Presidente Luiz
Carlos Eckstein

Transmissão de cargo Conselho Deliberativo

Transmissão de cargo Conselho Diretor

Transmissão de cargo Conselho Fiscal

Brinde aos 55 anos do Comercial

do Clube: Diretor, Deliberativo e Fiscal.
Associados,

convidados

e

autoridades foram recepcionados
pelo ex-presidente Dionizio
Dudek, e pelo Presidente atual Pe-
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- EXTINTORES NOVOS
- RECARGA DE EXTINTORES
- MANGUEIRAS DE INCÊNDIO
- CONEXÕES
- EPI’S

3039- 0015 | 3039- 0114

(45)
Rua João Lili Cirico, 265 - Coqueiral -Cascavel - PR
sac@extintoresalianca.com.br | www.extintoresalianca.com.br
Comercial News Abril 2021 facebook.com/Extintores-Aliança
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Clube Comercial
AULAS TEMÁTICAS

aulas temáticas: páscoa
e dia da natação

As turmas de natação in-

Também em comemoração

fantil participaram de atividades

ao dia da natação (08 de abril) os

especiais no mês de abril em co-

alunos se divertiam com ativida-

memoração à pascoa, com direito

des e receberam medalhas como

a muitas pinturas de coelhinhos e

forma de incentivo a prática do es-

diversas brincadeiras temáticas.

porte e em homenagem a data.
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ENERGIA SOLAR
COM ATÉ 180 DIAS
PARA COMEÇAR A
PAGAR.
Com a energia solar você consegue reduzir
suas contas com energia elétrica sendo
sustentável.
E não é só isso: os sistemas fotovoltaicos
valorizam sua propriedade a longo prazo.
Conquiste a sua liberdade através da
autonomia e os benefícios da energia solar!
Faça uma simulação em nosso site:
www.usesolbr.com/simulador-solar

VENHA FALAR COM A GENTE
Rua Recife - 2332 - sala 1
Cascavel • PR
www.usesolbr.com
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Cel: + 55 45 99961 5501
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