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e d i t o r i a l
A campanha novembro azul, traz o foco e a aten-

ção para a saúde dos homens, principalmente 

nos cuidados com a próstata.

A saúde mental é considerada uma PRIORIDA-

DE, defendida pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), como não sendo apenas um pro-

blema de saúde. A saúde é uma causa comum 

para todos, ultrapassa barreiras culturais, políti-

cas ou socioeconômicas. 

Neste momento é preciso cuidar da mente e do 

corpo, não descuidando das orientações, que 

asseguram a saúde. Estamos com 100% das ati-

vidades no Clube funcionando, parte importante 

para o equilíbrio da nossa saúde física e mental. 

É importante que cada um de nós faça a sua 

parte, venha cuidar da sua saúde, cuidando tam-

bém da saúde de quem está próximo. Venha 

para o clube, faça a sua atividade física e VIVA! 

Forte abraço. 
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CASCAVEL
70 anos

As vésperas do 70o aniversário da 

cidade, o jornal Valor Economico pelo 

Ranking Connected Smart Cities 2020 

colocou Cascavel como a quarta melhor 

cidade do país em planejamento e ur-

banismo.

Como chegamos a isso em tão pouco 

tempo? Não é possível esquecer como 

começou tudo. E há alguns pontos 

como conta o historiador Alceu Spe-

rança, o ano de 1920 marcou a largada 

para uma nova e promissora etapa colo-

nizadora na região. Os primeiros colo-

nos atraídos pela propaganda das terras 

oestinas no Paraná, chegariam à região 

da “velha Santa Helena”, onde se insta-

laram 200 famílias de agricultores. Havia 

nessa época um clima de otimismo com 

as perspectivas do comércio mundial da 

madeira, mas não havia ainda estrutura 

para empreendimentos colonizadores. 

Conforme os caminhos foram sendo 

abertos, famílias especialmente de San-

ta Catarina e Rio Grande do Sul come-

çaram a chegar. Dias e dias de viagens 

a carroça, uma verdadeira odisseia de 

esperança por dias melhores.

“Os anos que vão de 1930 a 1950 

serão, na verdade, o período da cons-

trução efetiva da cidade, já que a Cas-

cavel do período 22/30, às margens do 

rio, não passava de um estabelecimen-

to rural. Só então seria possível a inau-

guração de seu posto histórico de en-

troncamento rodoviário – futuramente 

rodoferroviário – e pólo de uma região 

altamente produtiva.”

Nesse período Cascavel ainda deve-

ria parecer bastante com as cidades dos 

filmes de faroeste. Todo mundo com 

arma na cintura, muitos problemas re-

solvidos na bala. Muitos contam que até 

o governador tinha medo de passar por 

aqui. Foi quando, na época o distrito 

de Foz de Iguaçu, exigiu de si mesmo 

um passo a mais, consolidando-se em 

munícipio em 1951. Curioso que o dia 

ainda é alvo de calorosas discussões en-

tre os pioneiros. O nome, escolhido por 

ser um paradeiro frequente de tropei-

ros, conhecido por ter uma boa quan-

tidade de cobras cascavel. No dia 10 

de outubro de 1952 uma procissão de 

moradores, levou a imagem de Nossa 

Senhora de Aparecida desde a antiga 

paróquia até onde hoje é a catedral. Em 

seguida, foi lançada a pedra fundamen-

tal simbólica do novo templo, ao lado 

de um recipiente no qual foi colocado 

um pergaminho.

Cascavel 70 anos 
A 4ª melhor cidade do brasil para se viver
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CASCAVEL
70 anos
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Quem achar este pergaminho, saiba 

que neste dia, neste lugar, o primeiro 

vigário de Cascavel, padre Luiz Luíse, 

com seus paroquianos e com a presen-

ça dos soldados do Batalhão de Geo-

grafia, foi benta e lançada a primeira 

pedra fundamental da nova cidade de 

Cascavel e do templo a ser construído 

em honra a Nossa Senhora Aparecida. 

Nesta data histórica, dia 10 de outubro 

de 1952, foi rezada a primeira missa 

neste Patrimônio onde surgirá a futura 

cidade de Cascavel.

Pode-se dizer que a urbanização do 

centro começa aí, para se tornar o que 

conhecemos hoje, uma cidade que co-

existe a metrópole urbana e o agrone-

gócio.

Na época esse passo se chamava “a 

terceira Cascavel” (após a rural “Cas-

cavel velho” e “Patrimônio Velho” tam-

bém conhecido como Encruzilhada). Na 

mesma época que se faria em 1952, a 

primeira eleição municipal. Que ainda é 

assunto em muitos encontros de pionei-

ros, por ter sido bem apertada. A partir 

daí Cascavel só fez crescer, assumindo 

rapidamente um posto de grande im-

portância, com a indústria consolidada, 

foi questão de tempo para surgir o co-

mércio forte, as escolas privadas e pú-

blicas, as universidades, comarcas, hos-

pitais, cinemas e clubes.

Citar uma ou poucas pessoas nes-

sa jornada seria injusto. Ela é fruto de 

quem soube trabalhar ombro a ombro 

com seus vizinhos e amigos, formando 

uma grande família.Olhando de hoje dá 

impressão que tudo aconteceu muito 

rápido, mas não sem um esforço hercú-

leo de seus habitantes. Se Cascavel é o 

que é hoje, é graças a todas essas mãos 

fortes se souberam balancear a hora de 

lutar e a de dar as mãos para um bem 

coletivo.

São 70 anos de muitas histórias de 

muitas famílias, de muitas jornadas.

E sim, Cascavel merece as felicita-

ções, mas em nome de um obrigado 

pelo trabalho bem feito, a cada um des-

ses cascavelenses.

O Clube Comercial faz parte dessa 

história desde 1964, cresceu junto com 

o município e hoje é o maior clube do 

interior do estado.

Fonte: História de Cascavel (Alceu A. 

Sperança) com agradecimentos a Silvia 

Prado do MIS (Museu da Imagem e Som 

de Cascavel-PR)

Fotos: Celso Dias 45 99924.1010
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Clube Comercial
ACADEMIA

Vários associados participaram dos Jogos de Estafetas, evento realizado pela 

equipe da academia da Sede Social em comemoração ao dia das crianças. 

Com muita diversão, os jogos foram organizado com quatro equipes (rosa, azul, 

vede e laranja) no qual cada uma participou de 11 atividades: circuito obstáculos, 

corrida do saco, queima gigante, dança da cadeira, jogo da velha, roda bastão, 

locomotiva vai e vem, merequetê, cabo de guerra, carrinho de mão humano e 

cantiga infantil. Após todas as disputas, a equipe azul foi a vencedora do evento! 

JOGOS DE ESTAFETAS
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Nos dias 30 de Setembro e 01 de Ou-

tubro aconteceu no Teatro Municipal 

de Cascavel/PR a Apresentação do Bal-

let de Repertório “Giselle”. Uma obra 

magnífica do Ballet Clássico e uma das 

mais famosas. A apresentação foi reali-

zada pelo V Ato Cia de Dança; formado 

por quatro grandes escolas de dança da 

cidade do nosso Município. Sendo elas: 

Associação Atlética Comercial, Escola 

Bela Dança, Grazielle Viechnieski Ballet 

e Studio de Dança Leandra Vagliatti. 

O elenco para esse espetáculo contou 

com 33 bailarinos, entre eles 2 bailari-

nos convidados: Jackeline Valente (SP) e 

Patrich Lorenzetti (PR). Não esquecendo 

de mencionar as associadas bailarinas 

que tiveram uma brilhante participa-

ção neste projeto. E como nada se faz 

sozinho, estendem a gratidão ao Coor-

denador Cultural Rafael e aos demais 

colaboradores da Associação Atlética 

Comercial pelo auxílio dado durante os 

dias de evento. Também agradecem ao 

Presidente do Clube Pedro José Engro-

ff Paetzhold e a Diretora Cultural Vanda 

Pelagio pelo prestígio e presença nas 

duas noites de apresentação.

Quando a Arte se Une, Grandes coisas 
acontecem!

CLUBE COMERCIAL
BALLET
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A terceira etapa do circuito “Óticas 

Precisão / Taluana Esportes” aconte-

ceu entre os dias 1 a 3 de outubro 

nas quadras de tênis da Sede Social. 

O evento contou com a participação 

de 62 duplas divididas em oito cate-

gorias.

Confira os resultados finais:

1ª Classe Masculino

Campeões: 

Bruno Soccol/Andrew Andreis

Vice-campeões: 

Leonardo Maciel/Diogo Mayer

2ª Classe Masculino 

Campeões:  

Julio Correa/Pedro Lara

Vice-campeões: 

Edson Ricardo/Eduardo Assunção

3ª Classe Masculino

Campeões: 

Adair Longo/Marcelo Fuhr

Vice- campeões:

Dirceu Soligo/Jader Mello

3ª Classe Feminino 

Campeãs:

Heloisa Longo/Barbara Soccol

Vice-campeãs:

Debora Corbari/Larissa Maciel

4 ª Classe Masculino 

Campeões:

Jambert Rosa/Claudio Favaro

Vice-campeões: 

Carlos Alionso/Juliano Baldin

5ª Classe Masculino

Campeões:

Antonio Rollof/Ederson Dorneles

Vice-campeões:

Rafael Oliveira/João Pelissari

III Etapa do Circuito Interno de Tênis
de Duplas 2021

Clube Comercial
ESPORTES

1ª Classe Feminino
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1ª Classe Masculino 3ª Classe Masculino

2ª Classe Masculino 4ª Classe Masculino

3ª Classe Feminino 5ª Classe Masculino
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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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Clube Comercial
TORNEIO

O torneio realizado no início do mês de outubro contou com a presença de 

32 associados, que divididos em 16 duplas passaram a tarde do Sábado dispu-

tando o Truco no quiosque dos campos.

Campeão
Pedrinho Silvério e Odimar

Vice-Campeão
Arilson e Alan

Terceiro Lugar
Adelar e Antônio 

TORNEIO DE TRUCO 2021

Campeão Vice - Campeão Terceiro Lugar
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No mês de setembro aconteceu 

mais uma disputa do campeonato 

TUICIAL, campeonato de sinuca na 

regra six reds reúne ao total 18 joga-

dores, sendo nove de cada clube, que 

participam de três jogos com diferen-

tes adversários. 

Após 15 anos sem disputa, Co-

mercial e Tuiuti estão realizando o 

campeonato que tem como objeti-

vo promover o congraçamento entre 

os associados e o fortalecimento da 

união e amizade entre os dois clubes.

A primeira etapa aconteceu no mês 

de julho na sala de sinuca da Associa-

ção Atlética Comercial, com um re-

sultado de sete pontos de vantagem 

sobre a equipe adversária e o placar 

final de Comercial 17 x 10 Tuiuti. 

Nesta terceira etapa, os jogos acon-

teceram também na sala de jogos do 

Comercial e os donos da casa garanti-

ram 32 pontos de vantagem.

A última etapa acontece no Clube 

Tuiuti, após somatória das vitórias das 

quatro etapas e final, será consagrado 

o clube vencedor!

3ª Etapa - TUICIAL DE SINUCA 2021

Clube Comercial
ESPORTES
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Clube Comercial
ESPORTES

No mês de setembro iniciou a Super Copa Comercial, competição de futebol 

realizada nos campos da Sede Campestre. Neste ano, a terceira edição reuniu 

12 equipes sendo oito da categoria Sênior que disputam nas sextas-feiras e 

quatro da categoria Livre com jogos nas segundas-feiras. 

III Super Copa Comercial 2021

EQUIPES SÊNIOR

CATTANISUL VIAGENS

ASSUNÇÃO ELETRÔNICOS - PLACAVEL GMAD

AUTO ESCOLA ABC

ATACADO BUENÃO

AGROSOL SEMENTES

CASA PRÓPRIA TRIVELATO
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EQUIPES SUPER SÊNIOR

RETIFICADORA CORTINA

GELO ARTICO - OXIGUAÇU OXIGENIO

EMBALAGENS NOVO MUNDO

EXCLUSIVA TINTAS A

MANTOVANI REPASSES - FIXAR AUTOMOTIVO

EXCLUSIVA TINTAS B



30 |   Comercial News Novembro 2021 

Clube Comercial
CTG

O mês de setembro foi celebrado 

pelo CTG Estância Colorada em par-

ceria com o Clube Comercial com 

atividades presenciais e virtual.

Houveram Mostras de Dança de 

Salão na Sede Social com a parti-

cipação dos associados, Grandioso 

Show com o Gaúcho da Fronteira, 

Live sobre Anita Garibaldi, Missa 

Crioula, apresentação das Inverna-

das e músicos na entrada do Clube, 

dentre outras.

O mês Farroupilha comemoramos 

é o que fica, é a grandeza dos ho-

mens e das mulheres que a fizeram, 

indiví duos sob terrí veis sofrimentos 

levantaram valentemente a bandeira 

da liberdade, em busca dos ideais 

de uma república independente. Um 

levante contra a imposição da auto-

ridade central e indiferença que so-

fria a proví ncia gaúcha. Figuras para 

sempre gravadas em nossos livros 

de história, como Bento Gonçalves, 

Giuseppe Garibaldi, David Canabar-

ro, Antonio da Silva Neto, Domingos 

Crescêncio e Anita Garibaldi, viraram 

exemplos da bravura do sul. Nobres 

peleadores que participaram da 

construção e afirmação dos princí-

CTG Estância Colorada realiza atividades em 
celebração aos Festejos Farroupilha 2021! 

pios sociais, polí ticos, economicos 

e ideológicos que ficaram até hoje 

eternizados nos coraçíµes dos filhos 

e filhas do Rio Grande. A Revolução 

Farroupilha é imortal porque o seu 

legado tem bases universais: a eter-

na luta pela justiça, pela dignidade 

humana e contra qualquer tipo de 

opressão polí tica e econômica.

 O sonho termina, mas as memó-

rias ficam!

Keli Deves - 3ª Prenda Veterana MTG-PR, 

Diretora Artística do CTG Estância Colora-

da, Dançarina da Invernada Veterena, Co-

laboradora na Coordenação da Invernada 

Juvenil. Conselheira Municipal de Politicas 

Culturais - Cascavel-PR.
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ESPECIAL
NOVEMBRO AZUL

1. O que é a próstata?

A próstata é uma glândula localizada na região pélvica do homem, situada logo 

abaixo da bexiga e à frente do reto, sendo atravessada pela uretra, canal que se 

estende desde a bexiga até a extremidade do pênis e por onde a urina é elimi-

nada. Sua função é produzir uma secreção fluida para nutrição e transporte dos 

espermatozoides

2. O câncer de próstata acomete muitos homens?

O câncer de próstata é muito comum. Depois do câncer de pele, ele é o tumor 

maligno mais comum nos homens, representando cerca de 10% de todos os cân-

ceres diagnosticados. Estima-se que um em cada seis homens vai desenvolver 

o câncer de próstata durante sua vida. O diagnóstico precoce (através do toque 

retal e do exame de sangue Antígeno Prostático Específico ou PSA) e ao aperfei-

çoamento das formas de tratamento, contribuem para a redução das mortes por 

câncer de próstata. 

3. O câncer de próstata só acontece nos idosos?

Não, mas o risco o risco aumenta significativamente após os 50 anos, correspon-

dendo a 40% dos tumores nessa faixa etária. A idade média do diagnóstico da 

doença é de 69 anos, enquanto a do óbito, de 77 anos. O desenvolvimento do 

câncer de próstata está relacionado sobretudo ao envelhecimento masculino, con-

tudo pode ser diagnosticado em jovens, inclusive abaixo dos 40 anos. 

4. Quais são os sintomas do câncer de próstata?

O câncer de próstata apresenta crescimento muito lento, podendo levar anos para 

causar algum sintoma ou problema mais sério. Nas fases iniciais ele é silencioso, 

não causando nenhum sintoma específico. Por isso a necessidade do rastreamen-

to. Os primeiros sintomas podem surgir durante o crescimento local, quando o tu-

mor comprime a uretra (sintomas obstrutivos) ou impede o fluxo de urina, irritando 

a bexiga (sintomas irritativos):

SAÚDE DA PRÓSTATA! 
QUAL É A SUA DÚVIDA?
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Sintomas obstrutivos

• Diminuição do jato urinário

• Gotejamento após a micção

• Sensação de esvaziamento incompleto da bexiga

• Micção em dois tempos

Sintomas irritativos

• Aumento da frequência urinária

• Urgência miccional

• Aumento da frequência urinária noturna

• Incontinência urinária

Em casos mais graves, onde não ocorreu o diagnóstico precoce, podem surgir os 

sintomas do câncer de próstata invadindo órgãos vizinhos como a bexiga, ureteres 

ou reto e eventualmente os linfonodos da pelve e do abdômen que incluem: dor 

pélvica, sangue na urina, inchaço escrotal, dor lombar e inchaço das pernas.

A maioria das metástases à distância ocorre nos ossos, principalmente na coluna, 

quadril e costelas, o que pode ocasionar dor localizada nessas áreas. Nos casos 

mais avançados a doença causa fraqueza, anemia e reduz o apetite. Entretanto, 

esses sintomas são inespecíficos. Ou seja, podem estar relacionados a outras cau-

sas. PENSE NISSO, quando achar que não precisa procurar o médico, por receio 

do exame físico que pode salvar a sua vida!!! 

5. Toque retal, é realmente necessário?

O toque retal tem como finalidade detectar qualquer alteração na próstata (en-

durecimento, nódulos) que possa estar relacionada com a presença do câncer. 

Apesar de desconfortável, é parte fundamental da avaliação prostática, servindo 

também para auxiliar na decisão da melhor forma de tratamento, caso o câncer 

esteja presente. 

 

6. Quando iniciar a avaliação da saúde da próstata?

É aconselhado que todos os homens a partir dos 50 anos devam procurar um uro-

logista. A avaliação deve ser feita através do toque retal e de dosagens sanguíneas 

de PSA. Aqueles com história de câncer de próstata na família (pai, irmãos, tios) e/

ou da raça negra devem iniciar essa avaliação aos 45 anos, devido ao maior risco 

associado. Porém, o autocuidado deve ser feito sempre. Esteja sempre atento ao 

seu organismo, e qualquer sinal ou sintoma – não hesite, consulte seu médico!
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Tudo isso dentro
de um único cartão 
alimentação

QUER FAZER PARTE DO MUNDO
DE BENEFÍCIOS EUCARD?

Acesse: eucard.com.br

cartaoeucard (45) 3036-4321

ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO

para solucionar problemas
de forma rápida e segura

PLANOS
SEM TAXAS

livres de anuidade
ou mensalidade

BENEFÍCIOS
EXCLUSIVOS

para auxiliar no dia a dia
das finanças empresariais

ISENÇÃO
FISCAL

auxílio no P.A.T e desconto
de 4% no I.R
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Clube Comercial
esportes
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Clube Comercial
ESPORTES

A piscina térmica realizou o Fes-

tival Interno de Natação para as 

turmas da Touca Verde (Aperfeiço-

amento I), Touca Azul Clara (Aper-

feiçoamento II), Touca Azul Escura 

(Aperfeiçoamento III).

O evento que tem como objetivo 

demonstrar as habilidades aquáti-

cas e incentivar a prática da natação 

contou com a participação de 150 

crianças.

Cada participante podia escolher 

nadar duas modalidades divididas 

conforme as categorias, após a na-

dar o tipo escolhido, a criança rece-

bia uma medalha em forma de pre-

miação e um picolé.

Confira como foi a divisão das mo-

dalidades em cada turma:

Aperfeiçoamento I:

25 metros Craw / Costas / Perna 

Craw com prancha

Aperfeiçoamento II:

25 metros Craw / Costas / Peito / 

Borboleta e 50 metros Craw 

Aperfeiçoamento III:

50 metros Craw / Costas / Peito e 25 

metros Borboleta

FEstival interno 
de natação 2021
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No mês de outubro a FDAP - Federação Paranaense de Desportos Aquáticos 

divulgou a classificação geral do Campeonato Paranaense de inverno virtual 

que aconteceu em várias regiões com a participação de atletas de todo o Esta-

do, contabilizando 10 clubes ao total. 

Em Cascavel a competição foi realizada no mês de julho no Clube Tuiuti. 

Com a encerramento das etapas, a equipe de Natação Competitiva do Clube 

Comercial recebeu o troféu de segundo lugar geral do Paraná. Os 18 atletas 

que participaram do evento conquistaram 24 medalhas de Ouro, 13 de Prata 

e 09 de Bronze.

Equipe de Natação Mirim/Petiz é
ViceCampeã Paranaense!

Clube Comercial
ESPORTES



Entre os meses de setembro e ou-

tubro os alunos do futsal escolinha 

participaram do Torneio Interno de 

Futsal no Ginásio de Esportes da 

Sede Social. Evento foi organizado 

pelo técnico Josimar.  

CATEGORIA SUB 09

Os jogos contaram com a partici-

pação de 43 alunos que foram divi-

didos em oito equipes. As disputas 

aconteceram chave contra chave e 

classificaram para as semifinais as 

duas melhores equipes de cada. Fi-

zeram a semifinal e final em jogos 

bem movimentados, sagrando-se 

campeã a equipe ROXO ao vencer 

nos pênaltis a equipe LARANJADO.

  

CAMPEÃO

Time Roxo: Brenno Cassiano, Felipe 

Agostineto, Diego H. Zanatta, Ar-

thur Mariotto e Eduardo Zoia. 

VICE-CAMPEÃO

Time Laranjado : Luiz A. Cardozo, 

Davi Jank, Guilherme Tasca, Lucas 

Eleuterio, Heitor Sbardelini e Odilo 

Zantut. 

TERCEIRO LUGAR

Time Verde Claro: Lucas Soares, Pe-

dro H. Da Silva. Antonio Wons, Bre-

no Freitas e João Pedro Silva. 

Time Amarelo: Lorenzo Ghiggi, Gael 

Vincenzo e João Vitor Seco, Gabriel 

Grummt, Felipe Dassoler, Miguel 

Castaman, Vitor Orlandi. 

Time Azul: Frederico Lorenzi, Ma-

teus Gomes, Arthur Foschiera, Luiz 

Fernando Baldin e Jonas Marques.

 

Time  Preto: Gabriel N. Padilha, Ni-

ckolas Samuel. Lucca Bergamini, Fa-

brício Sido e Pedro dos Santos

Time Verde Escuro: Lorenzo Sebben, 

Rafael Roytiman, Davi Ricardo, Na-

than de Almeida e Daniel Batista.

 

Time Vermelho: Pedro H. M. Duarte, 

Lorenzo Passucki, Cristiano Ruaro, 

Thales de Avila e Bernardo Macedo. 

 

CATEGORIA SUB 11

Sete equipes participaram dos jogos 

Interturmas de Futsal
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desta categoria, totalizando 35 alu-

nos. As disputas aconteceram chave 

contra chave e classificaram para as 

semifinais os dois melhores pontua-

dores dentro da sua respectiva cha-

ve.  

CAMPEÃO

TIME VERDE ESCURO: Lucas 

Falkembach, Vinicius de Carli, João 

A. Colman, Henrique Tasca e Lucas 

Soares.

VICE-CAMPEÃO

TIME PRETO:Adriano Jr. e Felipe de 

Jesus, Cordeiro, Felipe A. Sanches e 

Caio Celine.

TERCEIRO LUGAR

VERDE CLARO: Pedro H. B. Dos An-

jos, Gustavo Perez. João Pedro Pe-

rin, Diogo, Pedro H. Nunes.

Time Amarelo: Renato Prado, Mi-

guel Corso, Ruan P. Ramos,  Gustavo 

Reis e Renato Simões. 

TIME ROXO: Jairo Marques, Loren-

zo Cezarotto, Enrico Barbieri, Arthur 

Ramos e Gustavo Roecker.

TIME LARANJADO: Otávio de Souza 

e Matheus Barbosa, João dos San-

tos, Gabriel e Fernando Fonseca. 

TIME VERMELHO: Miguel Bueno e 

João Pedro Batista, Guilherme Orso, 

Murilo Rodrigues e Raul Lacovic. 

 

CATEGORIA SUB 13

A última categoria a disputar os jo-

gos foi a SUB 13 com a presença de 

15 alunos, as equipes participantes 

jogaram todos contra todos e o dois 

melhores pontuadores realizaram a 

final. 

CAMPEÃO 

TIME AMARELO: Vitor Pimentel, 

Nicolas Pedro Dias, Jhuan Gabriel, 

João Pedro Malanote e Erick Deves. 

VICE-CAMPEÃO

TIME ROXO: Lucas E. Cortina, Artur 

Dick, João Victor Pires, Daniel Alves 

e João Pedro Batista.

TERCEIRO LUGAR

TIME AZUL: Vinicius Povh, Felipe 

Zanela, Leonardo Miguel Rubel, 

Enzo Bronkhorst e Davi Romero. 
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SUB 09 - Time Preto

SUB 09 - Time Verde Escuro

SUB 09 - Time Vermelho

SUB 09 - Campeão - Time Roxo

SUB 09 - Vice - Campeão - Time Laranjado

SUB 09 - Terceiro Lugar - Time Verde Claro

SUB 09 - Time Amarelo

SUB 11 - Campeão - Time Verde Escuro

SUB 09 - Time Azul
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SUB 11 - Vice - Terceiro Lugar - Time Verde Claro

SUB 11 - Time Amarelo

SUB 11 - Time Laranjado

SUB 11 - Time Roxo

SUB 13 - Campeão - Time Amarelo

SUB 13 - Vice - Campeão - Time Roxo

SUB 13 - Terceiro Lugar - Time Azul

SUB 11 - Time Vermelho

SUB 11 - Vice - Campeão - Time Verde Escuro
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A arte marcial tailandesa, o Muay 

Thai, oferece inúmeros benefícios para 

corpo e mente como o trabalho da 

postura, autocontrole, melhora do con-

dicionamento físico e ganho de massa 

muscular. O associado que participa 

desta atividade, ainda tem a oportuni-

dade de participar de graduações que 

avaliam o desempenho perante a práti-

ca conforme os ensinamentos passados 

durante as aulas, desta forma promo-

ve um desafio individual como forma 

de superação.  No mês de outubro foi 

realizada na sala de ginástica da Sede 

Social a graduação, com cerca de 100 

associados que receberam certificados 

e o Prajied, uma espécie de tarja que 

é colocada no braço do participante de 

acordo com seu nível. 

Graduação do Muay Thai
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