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e d i t o r i a l
Querido Associado, desejamos que, neste ano 

que se inicia, você realmente: ouça as palavras 

que sempre desejou ouvir, pronuncie as frases 

que um dia desejou repetir, sinta a emoção que 

sempre esperou sentir, caminhe pelos trilhos 

que um dia desejou seguir, divida o carinho com 

quem sempre desejou repartir, abrace todos os 

amigos que sempre desejou reunir e viva a vida 

que sempre sonhou existir.

Agora é tempo de encher o coração de otimis-

mo, esperança e sonhos, é tempo de recomeçar 

e renovar, pois um novo ano vai começar e deve-

mos vivê-lo e aproveitá-lo ao máximo. 

É com esse espirito de otimismo e esperança 

que o Clube da Família estará investindo no 

bem-estar de nossos associados. Desejamos um 

Feliz Ano Novo para Família Comercial!
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O Crosstraining foi realizado na Sede 

Campestre e conduzido pelo instrutor 

da academia Carlos Felipe Vieira, com 

a presença de aproximadamente 60 as-

sociados. 

A atividade consistiu em nove equi-

pes com seis associados em cada, que 

realizaram 10 exercícios ao ar livre com 

duração de quatro minutos da estação, 

havendo o revezamento entre ativida-

des como tombar pneu, deslizar e corri-

da sobre obstáculos, corrida com lenha, 

wallball, salto banco, corrida na lama, 

roldana de pneu, carrinho de mão, ar-

rastar pneu e bate corda naval.

Foi entregue picolés e água para os 

participantes, além de mais de 30 sor-

teios de brindes e a entrega da premia-

ção do 1° ao 3º lugar com medalhas e 

troféu de campeão para a equipe Fac-

ção.

1° Equipe Facção - 3205 pontos 

(Regiane Nobre, Patricia Garcia, Simone 

Garcia, Aline, Rosângela, Josi Camargo)

2° Equipe Tropa de Elite - 3133 pon-

tos 

(Diana, Jackson, César Royer, Raul Cal-

deran,Viviane, Erielly.)

3° Equipe Braço de Ferro - 2658 pon-

tos 

(Lúcia Quadri, Cesar Santos, Edésio, 

Luciane Cikotski, Claudemir, Márcia Ga-

lhardo)

4º Equipe Manda Brasa - 2499 pontos 

(Marta Ferreira, Valce, Danieli, Rodrigo, 

Rodrigo Pimentel, Pâmela)

5º Equipe Pinga Fogo - 2298 pontos 

(Sanna, Taciane, Edicléia, Ironi Quadros, 

Idete Bósio, Jean Henrique)

Crosstraining 2021

CLUBE COMERCIAL
ESPORTES
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Campeão - Equipe Facção

Vice - Campeão - Equipe Tropa de Elite Terceiro Lugar - Equipe Braço de Ferro
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Clube Comercial
Piscinas térmicas

Papais, mamães e bebês participaram de um aulão especial para as turmas das tou-

cas branca e amarela (Bebê I, II e III) no mês de novembro. Durante o evento, foram 

realizadas realizaram as atividades orientadas pelas instrutoras, como circuitos e saltos, 

equilíbrio, movimentos de perna e musiquinhas para alegrar os pequenos. 

Ao término, todos os presentes receberam uma lembrancinha e medalha por parti-

cipação.

Aulão de Bebês
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No último mês, vários atletas do fut-

sal competição participaram da fase 

final do Paranaense NFP 2021 - Super 

Estadual de Futsal Menor. Os jogos 

aconteceram nas cidades de Cascavel, 

Toledo e Maringá com equipes finalis-

tas do Paraná. O Clube destacou-se 

nas categorias disputadas, garantindo 

troféus de campeão, vice-campeão e 

terceiro lugar. 

Na categoria Sub 14, o Clube con-

quistou o título de campeão Parana-

ense 2021 e a entrega de premiações 

individuais para dois atletas: João 

Pedro recebeu premiação de jogador 

destaque do Super Estadual e Enzo 

Libano recebeu premiação de artilhei-

ro do campeonato.

O Sub 10 levou para casa o troféu 

de vice-campeão, na disputa pela sé-

rie ouro com oito equipes finalistas. 

Nossos atletas do Futsal do Sub 08 

jogaram contra a equipe CT Davi Fut-

sal e conquistaram o terceiro lugar na 

competição. A equipe Sub 09 garan-

tiu o quarto lugar na série Ouro, já a 

equipe Sub 10 obtém o quarto lugar 

na série Prata do Super Estadual. 

Vale lembrar que no mês de outu-

bro a equipe Sub 07 da AAC/FUTSAL 

KIDS já havia disputado os jogos da 

fase final e se consagrou Campeão 

Paranaense. 

Agradecemos aos patrocinadores 

do Futsal Competição: Educação 

Adventista, Paranafer, HS Consórcios, 

Casa do Serralheiro, Newprime, Uni-

fisio, JFX Contabilidade e Assessoria, 

Farol Verde e Sicoob.

NFP 2021 - Fase Estadual

Clube Comercial
ESPORTES



Enzo libano é artilheiro do campeonato no Sub 14 João Pedro é jogador destaque do Sub 14

Sub 08

Sub 10

Sub 07

Sub 09

Sub 14Sub 12
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Clube Comercial
CTG

No dia 27 de novembro de 2021 

o CTG Estância Colorada promoveu 

juntamente com a colaboração dire-

ta da invernada Veterana o grandio-

so jantar das invernadas com apre-

sentação de todos os grupos, com 

seus dançarinos, ainda, chula com o 

Bento e Mackenzie.

Os familiares e convidados foram 

agraciados com belas apresenta-

ções, onde puderam apreciar todo 

o trabalho desenvolvimento pelo 

Instrutor Alexandre com apoio de 

Coordenação, direção Artística e 

Patronagem, que mesmo diante da 

pandemia sempre mantiveram o di-

recionamento focado na esperança 

pela retomada das atividades a se-

rem realizadas pela entidade.

O objetivo do Evento fora alcança-

do com o fechamento na Apresen-

tação da Invernada Veterana que re-

presentou o CTG Estância Colorada 

no Festxiru em Santa Maria- RS nos 

dias 11 e 12 de dezembro de 2021.

TE APROCHEGA
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Os eventos oficiais  de 2021 terminaram no dia 03 de dezembro com um Fan-

dango de fundamento com João Luiz Correia e Grupo Campeirismo. 

Além de receber a todos os Tradicionalistas, desta feita, foi um momento espe-

cial, onde recebemos a diversos Patrões de Entidades de nossa Região, consa-

grando o verdadeiro sentido do Tradicionalismo.

acontchêceu
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CLUBE COMERCIAL
ESPORTES

Associados participaram do Torneio Mesão, a disputa foi organizada seguindo 

as regras Six Reds e realizada na mesa inglesa da Sala de Sinuca com 16 partici-

pantes.

Confira os resultados: 

Campeão e maior tacada (47 pontos): Mamute 

2º Lugar: Guina

3º Lugar: Adriano 

4º Lugar: Serginho

Torneio Mesão de Sinuca 

Campeão e Maior tacada Mamute 2º Lugar Adriano

2º Lugar Guina 4º Lugar Serginho
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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

A equipe de natação competitiva 

participou nos dias 26 e 27 de no-

vembro do Campeonato Estadual 

Mirim Petiz em Foz do Iguaçu que 

reuniu 190 atletas representantes de 

10 clubes. 

O Clube Comercial esteve presen-

te com 19 atletas que disputaram as 

provas e conquistaram 39 medalhas 

no total, sendo 19 de ouro, 14 de 

prata e 6 de bronze. O excelente re-

sultado garantiu a equipe o troféu 

de vice-campeão geral mirim. 

Neste evento, foi entregue também 

premiações aos atletas eficiência 

dos circuitos regionais e estaduais: 

Giovanna - Atleta eficiente catego-

ria mirim II feminino 

Breno - Atleta eficiente categoria 

mirim II masculino

Alice - Atleta eficiente categoria  pe-

tiz I feminino 

Heloisa – Índice técnico e atleta efi-

ciente categoria petiz II feminino

EQUIPE DE NATAÇÃO É VICE-CAMPEÃ ESTADUAL

Alice - Eficiência Petiz 1 Feminino

Breno - Eficiência Mirim 2 Masculino

Giovanna - Eficiência Mirim 2 Feminino

Heloisa - Eficiência Petiz 2 Feminino
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Associados Romildo, Filipe e Cristhian

Romildo é Campeão Brasileiro

Aconteceu no mês de novembro o 

Campeonato Brasileiro Interestilos em 

São Paulo no Mauro Pinheiro. A edi-

ção reuniu 1.638 inscritos de 23 esta-

dos que participaram nas categorias 

Kata individual e em equipe. 

Os atletas do Karatê conquistaram 

duas medalhas, sendo de 3º colocado 

na categoria Kata com a equipe com-

posta pelos associados Filipe, Cris-

thian e Romildo. 

A segunda medalha veio da con-

quista individual no Kata pelo karate-

ca Romildo Junior, que garantiu o títu-

lo de campeão brasileiro na faixa roxa.

28º CAMPEONATO BRASILEIRO
DE KARATÊ 
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Clube Comercial
ESPORTES

Alunos participaram do Exame de Faixa do Karatê realizado em novembro no 

Salão Social e na Sala de Karatê.  

A banca composta por professores faixa preta avaliou os níveis de habilida-

des dos alunos e demonstração de Katas específi cos de cada faixa com base 

nos conhecimentos adquiridos nas aulas.

Exame de faixa
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Na campestre, associados encontram 

ótimas opções para a prática de ativi-

dades físicas e de lazer, se refrescar nas 

piscinas, fazer uma caminhada ao ar li-

vre, realizar refeições, piqueniques ou 

aquele churrasco de fim de semana en-

tre família e amigos com locais arboriza-

dos em contato a natureza.

A estrutura conta com quiosques, 

churrasqueiras, lanchonete,  salão para 

eventos, sala de jogos, sauna, salas para 

atividades como muay thai e pilates 

aparelho, quadras de tênis, academia, 

quadrinha de areia, parquinho, cancha 

de bocha, quadra esportiva, campos de 

futebol, pista para caminhada, piscinas 

e estacionamento. 

Aproveite a melhor estação do ano e 

venha desfrutar a excelente estrutura da 

Sede Campestre!  

Sede campestre

CLUBE COMERCIAL
SEDE CAMPESTRE
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A convite do Toledão, as diretorias 

dos tradicionais Clubes sociais do Oes-

te do Paraná tiveram um memorável in-

tercâmbio realizado nas dependências 

do Toledão dia 11/12/2021 em Toledo.

As diretorias presididas por Alceo 

Guarez Almeida (Toledão) e Pedro José 

E. Paetzhold - Chico (Comercial) de for-

ma harmoniosa compartilharam conhe-

cimentos de suas gestões no intuito de 

ideias às duas associações.

Houve visitação ao Biopark, Clube e 

almoço de confraternização com porco 

no rolete.

Além dos diretores, ex-presidentes 

dos clubes estiveram presentes.

O encontro foi liderado pelo presi-

dente do conselho deliberativo e ex-

-presidente do Clube Toledão Gilberto 

Kappke que também já foi presidente 

do Clube Comercial.

Houve troca de mimos entre as dire-

torias marcando o primeiro intercâmbio 

que resultou em benefício aos Clubes.

Registram-se agradecimentos espe-

ciais aos diretores do co-irmão Clube 

de Cascavel.

Texto por: Clube Toledão 

Clube Toledão e Clube Comercial
realizaram inédito intercâmbio! 

CLUBE COMERCIAL
Intercâmbio de Clubes
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A piscina térmica realizou o Festival Piscina Pequena para as turmas das toucas laran-

ja (adaptação) e vermelha (iniciação), com a presença de 180 crianças. 

Durante o evento, foram realizadas atividades demonstrativas com os principais fun-

damentos dos níveis, como flutuação, propulsão de perna e mergulhos diversos na 

touca laranja e nados crawl, costas, peito e deslocamentos diversos na touca vermelha. 

Ao término, os nadadores receberam uma lembrancinha e medalha por participação.

O associado Gustavo Wiebbeling subiu ao pódio do Campeonato Brasileiro de Tria-

thlon realizado na orla da Ponte Juscelino Kubitschek, em Brasília. 

O atleta do Clube Comercial conquistou o troféu de 4º Lugar Alto Rendimento Ca-

tegoria Júnior na distância Sprint. 

Alunos da natação participam
de Festival Piscina Pequena 

Campeonato Brasileiro de Triathlon

CLUBE COMERCIAL
ESPORTES
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