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e d i t o r i a l
Mulher!

O mundo é feito por diversos tipos de mulheres: 

Mulheres que curam com a força do seu amor... 

Mulheres que aliviam dores com a sua compai-

xão... Mulheres que cantam o que a gente sen-

te... Mulheres que escrevem o que a gente sente... 

Mulheres glamourosas...

Mulheres maravilhosas... Mulheres que nos fazem 

rir... Mulheres batalhadoras... Mulheres talento-

sas...

O mundo também é feito por outros tipos de mu-

lheres, nem tão conhecidas ou famosas...

Mulheres que deixam para trás tudo o que têm, 

em busca de uma vida nova...

Mulheres que, todos os dias, encontram-se diante

De um novo começo...

Mulheres que sofrem diante das injustiças...

Mulheres que sofrem diante de perdas inexplicá-

veis... Mães amorosas...

Mulheres que se submetem a duras regras...

Mulheres que se perguntam qual será o seu des-

tino... Mulheres que têm escritos na face todos os 

dias de sua vida.

TODAS, mulheres especiais...

Todas, mulheres tão bonitas quanto qualquer es-

trela, porque lutam todos os dias para fazer do 

Mundo um lugar. Melhor para se viver.

Parabéns para todas as mulheres!

(Texto www.somostodosum.com.br)
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Clube Comercial
OBRAS

Com uma grandiosa estrutura que 

oferece mais de 30 modalidades nas 

categorias de esporte, piscina, acade-

mia e cultural, além de quatro sedes 

com opções para lazer, práticas de 

atividades e encontros entre amigos e 

familiares, o Clube Comercial ao lon-

go dos anos vem recebendo diversas 

melhorias, implementações e aqui-

sições de forma a oferecer conforto, 

comodidade e qualidade aos nossos 

associados. Na Sede Náutica foram 

executadas benfeitorias, tais como no-

vas churrasqueiras e quiosques, qua-

dra de areia e campo de futebol, nova 

rampa para barcos, novo calçamen-

to e revitalização em vários espaços, 

como as novas casinhas para uso dos 

associados. A Sede do CTG Estância 

Colorada recebeu um novo portão de 

entrada que oferece mais comodida-

de aos estancieiros que frequentam o 

espaço.  A Sede Campestre ganhou 

uma nova portaria para recepção com 

uma estrutura moderna e acessível, 

além de obras como novo asfaltamen-

to, estacionamento, paver e ilumina-

ção, novos quiosques e inúmeras me-

lhorias que revigoraram o espaço. Na 

Sede Urbana, a obra de revitalização 

e remodelação do novo parque aquá-

tico estão em fase final. Já é possível 

notar a beleza e ambiente das novas 

piscinas, a grandiosa estrutura do pré-

dio para multiuso, a comodidade da 

nova área para banho de sol, a am-

pliação da lanchonete e os novos es-

paços para utilização dos associados.  

Outras numerosas melhorias já foram 

realizadas na Sede Urbana, como a 

remodelação do estacionamento com 

3.000 m2 (três mil metros quadrados), 

revitalização do calçamento em paver, 

implantação do muro de vidro embe-

lezando a fachada do Salão Social, 

construção de um novo pergolado, 

reforma do forro de piscina térmica, 

reforma, instalação de novos apare-

lhos e novo sistema de climatização 

na academia, substituição do sistema 

de aquecimento das saunas, constru-

ção das três novas quadras de tênis 

de saibro, aquisição de novo gerador, 

entre outras. O Clube Comercial está 

em constante desenvolvimento para 

oferecer qualidade de vida aos nossos 

associados, com uma ótima e agradá-

vel estrutura sempre agregando o que 

há de melhor. 

O CLUBE QUE CRESCE!
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Calçamento

Nova portaria da Campestre

Novas quadras de tênis

Novo quiosque de vidro na Sede Campestre

Muro de Vidro

Nova Rampa da Sede Nautica

Novo pergolado

Novos aparelhos na Academia
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Parque aquático

Quadra de Areia na Sede Nautica

Sede Campestre

Revitalização do Estacionamento

Troca do forro da piscina térmica
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CLUBE COMERCIAL
esportes

No mês de fevereiro aconteceu mais uma edição da corrida de rua realizada pela 

Zero Açúcar, nesta terceira edição contou com a participação de aproximadamen-

te 700 atletas que correram o percurso de 5km e 10 km.

A equipe Clube Comercial Runners esteve presente no evento com conquista de 

pódio para a associada Lúcia Quadri, campeã no percurso de 10km acima de 60 

anos e associado Reinaldo da Costa que foi vice-campeão geral nos 10km acima 

de 65 anos. 

3ª Corrida Zero Açúcar
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No início do mês de fevereiro, aconteceu a primeira reunião do ano entre 

Professores, Coordenação e Diretora do Departamento Cultural. Neste encon-

trou foram apresentadas algumas sugestões para a programação de eventos 

ao decorrer do ano. 

A equipe do Cultural está com imensa expectativa para 2022, visto que nos 

anos anteriores não foi possível realizar os tradicionais grandes eventos, como 

a Mostra de Violão e Espetáculo de Ballet, devido à Pandemia.   

Com muita dedicação e planejamento, os trabalhos para realização de even-

tos estão sendo retomados.

Acompanhe e fique por dentro das novidades. 

Encontro do Departamento Cultural

Clube Comercial
CULTURAL
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CLUBE COMERCIAL
ESPORTES

Realizado em Foz do Iguaçu nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, o Desafio Parana-

ense de Seleções organizado pelo Novo Futsal Paraná (NFP) reuniu os melhores 

jogadores nas categorias de base do Sub 07 até o Sub 17, trazendo seleções de 

várias cidades do Paraná que participaram das competições do NFP ao longo do 

ano passado. Ao total 42 atletas do Clube estiveram presentes representando a 

equipe de Futsal Competição. 

No encontro, foi realizada a Festa de Premiação dos Melhores da Temporada de 

2021, no qual o Comercial recebeu o troféu de Campeão geral do interior pelo 

segundo ano consecutivo. 

DESAFIO DE SELEÇÕES 2022
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Clube Comercial
ESPORTES

Em comemoração aos 58 anos de Clu-

be Comercial será realizada no dia 03 de 

abril de 2022 acontece tradicional a Cor-

rida Comercial Runners, evento que está 

em sua 4ª edição ocupa lugar de destaque 

entre corridas de rua na cidade. 

Tudo começou no ano de 2016 em co-

memoração ao aniversário do Clube e de-

vido ao grande sucesso, é realizada desde 

então contando com participantes da re-

gião e de diversos estados. A última edi-

ção realizada no ano de 2019, a corrida 

intitulada “Família” atraiu um público mé-

dio de 900 integrantes, além de atletas do 

Paraguai e da Argentina. 

Nesta edição as provas disputadas serão 

de 5 km, 10 km e 15 km, Kids e Hand Bike.

As inscrições podem ser feitas na se-

cretaria do Clube (somente para sócios) e 

para público geral através dos sites: www.

rodrigocirilo.com.br e www.ticketagora.

com.br.

Participe deste grande evento! Convide 

um amigo e venha correr conosco.

Correndo entre 
amigos! 
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CLUBE COMERCIAL
esportes

O Taconosco é um grupo clássico onde a amizade é a base de tudo e os mo-

mentos de união fazem toda a diferença. Formado por amigos da sinuca do Clube 

Comercial, mensalmente os associados se reúnem para realizar uma confraterniza-

ção, sempre na segunda sexta-feira de cada mês. O último encontro aconteceu em 

fevereiro no Chimarrodromo da Sede Social com muita comemoração. 

A tradicional reunião acontece desde 2015 e em especial neste ano, o grupo 

completará sete anos no mês de abril. Resultado de companheirismo e muita ani-

mação entre os amigos. 

GRUPO TACONOSCO



Rua Minas Gerais, 2999 - Centro - Cascavel/PR
(45) 3038-8046 | 99825-1115

VOCÊ CONHECE
O CONVÊNIO QUE A
ULI IDIOMAS TEM

COM OS ASSOCIADOS DO
CLUBE COMERCIAL?

APROVEITE ESSE BENEFÍCIO

E UTILIZE O SEU DESCONTO

PARA CONHECER O MUNDO

ATRAVÉS DE OUTRAS LÍNGUAS!
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24 |   Comercial News Março 2022

O CTG Estância colorada através da Invernada Veterana esteve junto a seus inte-

grantes representando a Entidade e o Clube Comercial entre os dias 12 e 13/12/2021 

no XXIII FESTXIRU realizado na cidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul.

O Festival é um dos grandes encontros da cultura gaúcha do Brasil na modalidade 

veterana e xiru. Além do concurso de danças tradicionais houve as modalidades de 

dança gaúcha de salão, de dança Tradicional de par, declamação, chula e intérprete 

solista.

Sendo que o CTG Estância colorada foi representado na modalidade individual na 

categoria de dança de salão pelos casais: Danubia e Júnior / Rodolfo e Edyvone.

A patronagem do CTG juntamente com a diretoria do Clube Comercial deram todo 

o apoio e suporte aos dançarinos, os quais foram representar aqueles que cultivam a 

tradição gaúcha na sua essência.

Os resultados obtidos foram:

- 1º lugar em Coreografia de Saída.

- 2º lugar em Danças Tradicionais.

- 2º lugar em Coreografia de Entrada. 

Agradecemos aqueles que de alguma forma contribuíram para a concretização des-

te momento histórico! 

XXIII FESTXIRU

CLUBE COMERCIAL
CTG
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Um vale que faz
sua empresa
valer mais!

QUER FAZER PARTE DO MUNDO
DE BENEFÍCIOS EUCARD?

Acesse: www.eucard.com.br

cartaoeucard (45) 3197-9977

ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO

PLANOS
SEM TAXAS

BENEFÍCIOS
EXCLUSIVOS

ISENÇÃO
FISCAL

Cartões de benefícios que facilitam a rotina do dia a dia na 

sua empresa e ainda oferecem comodidade e melhorias na 

gestão dos processos empresariais!
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Clube Comercial
ESPORTES

Nadadores da equipe de natação do Comercial participaram do Campeonato 

Paranaense Escolar realizado pela Federação do Desporto Escolar do Paraná, 

no dia 19 de fevereiro no Clube Curitibano em Curitiba. 

O Campeonato serviu como seletiva para composições de delegações do 

Estado do Paraná na modalidade de Natação, que integrará a Seletiva Nacio-

nal em sua participação para a Gymnasíade 2022, evento multiesportivo que 

acontecerá na França.

Com ótimos resultados e pódios, os atletas Willyan, Beatriz, Eduardo, Bianca 

e Julia  já estão pré-convocados para representar o Estado do Paraná, através 

da FDEPR na fase nacional que acontece entre os dias 28 a 31/03 em Aracajú/

SE.

Willyan Haruo Matana

Ouro  -  400 Medley

Prata -  200 Livre e 200 Borboleta

Beatriz Garute 

Ouro – 200 Costas

Prata – 400 Medley

Bronze – 400 Livre 

Eduardo de Oliveira Bertolin 

Ouro – 50 Costas

5º Lugar – 100 Costas e 200 Costas 

Bianca Bruna Winiarski Fernandes

Bronze – 400 Medley 

4º Lugar – 200 Peito e 200 Borboleta 

Julia Cavalcante Ogibowski 

Prata - 200 Medley 

Bronze - 100 Costas e 100 Peito

Maria Eduarda Alves Silveira 

Bronze – 100 Borboleta

5º Lugar – 50 Borboleta

SELETIVA PARANAENSE DE NATAÇÃO
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Beatriz Bianca

Maria Eduarda Willyan

Eduardo Julia
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Este mês o Triathlon do Clube contou 

com muitas surpresas. O atleta Gustavo 

Wiebbeling foi convocado para partici-

par do Campeonato Sul Americano de 

Triathlon que acontecerá em Formosa 

– Argentina nos dias 16 e 17 de abril 

de 2022. Ele conquistou a classificação 

após alcançar a 4º Colocação no Super 

campeonato brasileiro de Triathon, que 

aconteceu em Brasília- DF em Dezem-

bro de 2021.

No dia 20/02/2022 os atletas Francis-

ney Rodrigues e Emilio Martini partici-

param da prova GP EXTREME realizada 

em no Balneário de Penha – SC. Nesta 

prova o atleta Francisney conquistou a 

3º colocação na categoria 30/34 anos. 

E para fechar a semana nossa atleta 

Melani Giraldi participou da Meia Ma-

ratona Ecológica Litoral do Paraná con-

quistando a 4º colocação.

Triathlon AAC

CLUBE COMERCIAL
ESPORTES

França

MelaniEmilio

Gustavo

Gustavo
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No ano de 2020 aconteciam dois eventos tradicionais do Clube, a matinê infantil e o 

festejo do Buteko, que atraíram várias famílias e amigos ao Salão Social para diversão 

na semana do carnaval. Relembre as celebrações especiais que deixam saudades.  

Várias crianças participaram da tarde de folia em meio a diversas fantasias, muito 

confete, espuma, cabelos coloridos, serpentina. O bailinho em clima de carnaval con-

tagiou o público presente com muita animação.

Já para os mais velhos, ao ritmo de marchinhas e músicas carnavalescas o Buteko 

proporcionou diversão aos adultos, que com muito entusiasmo festejaram a época do 

ano mais popular do Brasil. 

RETROSPECTIVA: BAILINHO E BUTEKO DE CARNAVAL

CLUBE COMERCIAL
retrospectiva
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Clube Comercial
ESPORTES

Realizado no mês de janeiro na Sede 

Náutica do Clube Comercial, o tradi-

cional Torneio de Vôlei de Praia mar-

cou com grande sucesso o retorno 

das atividades da modalidade de vo-

leibol para o ano de 2022. 

Além da participação de 14 duplas 

na competição, sendo 07 duplas 

masculinas e 07 femininas, estiveram 

presentes também na Sede Náutica 

cerca de 60 pessoas entre amigos e 

familiares dos competidores que pas-

saram o dia prestigiando o evento e 

apreciando a bela paisagem que o lo-

cal proporciona. 

O dia foi recheado de muitos jogos, 

muita diversão e interação entre as 

famílias, além de sorteio de brindes 

disponibilizados por patrocinadores, 

aos quais deixamos o agradecimento 

pela contribuição: Palotina Esportes, 

Zero Açúcar, Buenão, Dário Espor-

tes, Loja Crocs Cascavel, Art Stickers, 

Leve Esportes e Fheras Materiais Es-

portivos. 

No naipe feminino, o pódio ficou 

com Fabiana e Moira que levaram a 

medalha de Bronze, Patrícia e Letícia 

que faturaram a Prata e Virlene e Ke-

nya garantiram o Ouro, tornando-se 

tricampeãs da competição.

Já no naipe masculino, o Bronze fi-

cou com Giovani e Herik. A grande fi-

nal foi um grande espetáculo, depois 

de um jogo muito disputado, Ibrahim 

e João Eugênio ficaram com a Prata e 

Caio e Alessandro faturaram o Ouro.

A grande novidade deste ano de 

2022 para a modalidade é o Ranking 

Anual que tem o objetivo valorizar os 

associados que estão sempre em ati-

vidade nos eventos e premiar os des-

taques do ano no mês de dezembro. 

O torneio de encerramento deverá 

também ser realizado na Sede Náu-

tica. 

O Ranking já conta com a seguinte 

pontuação:

FEMININO

1º Virlene - 10 pontos

2º Patrícia T. - 9 pontos

3º Moira e Fabiana - 8 pontos

Torneio de Vôlei de Praia marcou
o retorno das atividades 
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4º Andressa - 7 pontos

5º Cleide - 6 pontos 

6º Aline - 5 Pontos

7º Patrícia S. - 4 pontos 

MASCULINO

1º Caio - 10 pontos

2º Ibrahim - 9 pontos

3º Giovani - 8 pontos

4º Gilvani - 7 pontos

5º Rodrigo - 6 pontos 

6º Willian e Cristiano - 5 pontos
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Clube Comercial
ESPORTES

Os dias de calor intensos no verão 

e a sensação térmica mais evidente 

faz com que as pessoas sintam von-

tade de se refrescar a todo custo e 

nada mais convidativo que uma pis-

cina, cachoeira, rios ou praias com 

água fresca. Por isso é necessário 

que todos tenham alguns cuidados 

com relação às brincadeiras que re-

alizam à beira de águas, principal-

mente com crianças.

Uma prática comum, porém, mui-

to perigosa são os mergulhos de 

ponta e saltos, pois quem mergulha 

tende a recolher os braços junto ao 

corpo ao entrar na água e isso pri-

va a cabeça da proteção necessária. 

Em brincadeiras na beira da pisci-

na, além do risco de afogamento 

por não saber nadar, a pessoa que 

é empurrada pode cair de mau jeito 

e bater a cabeça contra o fundo ou 

a borda. Poucas pessoas sabem que 

um descuido pode causar uma le-

são, portanto, todo cuidado é pou-

co na hora de prevenir esse tipo de 

acidente. 

Lugares rasos são muito perigosos, 

a melhor orientação é não mergu-

lhar área, pois, a água vista super-

ficialmente dificulta a noção de pro-

fundidade e causa esta confusão. 

Conforme informação da Sociedade 

Brasileira de Coluna (SBC), o mergu-

lho em água rasa é a quarta causa 

de lesão medular no Brasil, aumen-

tando o índice em épocas de calor. 

A maioria das lesões acontecem em 

jovens e podem causar fratura e lu-

xação, levando até mesmo ao qua-

dro de tetraplegia.

Grande parte dos acidentes acon-

tece por falta de conhecimento do 

local ou por ignorar regras básicas, 

como prestar a atenção à sinali-

zação. É preciso estar ciente que 

apenas saber nadar não é suficiente 

para evitar acidentes.

Quando presenciar um acidente, 

deve-se ter muito cuidado ao querer 

ajudar, pois uma manipulação reali-

zada de forma incorreta pode piorar 

a lesão. A vítima deve ser salva e le-

vada para fora da água para prevenir 

o afogamento e aguardar a chegada 

da equipe médica especializada no 

CUIDADOS NO VERÃO
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atendimento de emergências.

Confira algumas dicas importan-

tes:

• Cuidado redobrado ao mergulhar 

em águas desconhecidas;

• Evite saltar de cabeça e fique 

atento com saltos em beiradas de 

piscinas, trampolins e afins;

• Ao mergulhar, sempre que pos-

sível, estenda os braços ao lado da 

cabeça para protegê-la;

• Evite participar ou permitir brin-

cadeiras quando estiver nadando ou 

mergulhando;

• Evite empurrar amigos para den-

tro da água;

• Procure conhecer a profundidade 

do local, principalmente em lugares 

que possuem pedras, como rios e 

cachoeiras;

• Observe se há salva-vidas por 

perto;

• Crianças sempre devem estar su-

pervisionadas por um adulto;

• Evitar ingerir bebidas alcoólicas e 

alimentos pesados antes de mergu-

lhar;

• Não superestime sua capacidade 

de nadar.

LEMBRE-SE: Prevenir ainda é o me-

lhor procedimento!




