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e d i t o r i a l
Estamos chegando ao final do nosso manda-

to e, neste momento, que nos dirigimos a vocês 

para agradecer todo apoio, bem como toda 

crítica que recebemos neste período (gestões 

2019/2022). Não poderíamos deixar de agra-

decer a oportunidade que tivemos de conduzir 

este clube maravilhoso nos últimos três anos, 

ao lado de um grupo de pessoas que, nesse 

período, voluntariamente doaram seu tempo e 

sua experiência como integrantes da diretoria, 

dos conselhos deliberativo e fiscal, visando de-

fender os interesses da associação. 

Nossa gestão vivenciou momentos de extre-

ma dificuldades, com a pandemia, mas mesmo 

assim tivemos grandes conquistas, mas tam-

bém enfrentamos obstáculos expressivos nessa 

caminhada. A maioria deles foi vencida, graças 

ao apoio da diretoria do conselho deliberativo e 

demais conselhos e comissões, ex-presidentes 

do clube, portanto, merecem reconhecimento.

Entre as conquistas da nossa gestão, que fo-

ram muitas, destacamos a revitalização da Sede 

Campestre, investimentos na Sede Náutica, no 

CTG, na Sede Social, onde investimos na Aca-

demia, Piscina Coberta, Quadras de Tênis e 

forma especial no Novo Parque Aquático, que 

será entregue ainda nessa gestão. 

Por fim, estendemos nossos sentimentos de 

gratidão aos associados, razão da existência do 

Clube Comercial e que sempre prestigiaram as 

nossas iniciativas sociais, culturais e esportivas.

A compreensão e a resiliência demonstradas, 

principalmente durante estes dois anos de pan-

demia, destacadamente no período em que 

nossos portões estiveram fechados, foi como-

vente, foi alentador. 

Saímos da nossa missão de Presidente e Vi-

ce-Presidente, do Clube da Família, como in-

divíduos melhores e mais fortalecidos do que 

entramos, o que, só por isso, já justifica nosso 

registro de eterna gratidão. 

Desejamos que os novos dirigentes sejam 

muito felizes em sua gestão 2022/2025 e consi-

gam elevar o sentimento comercialino, condu-

zindo, com a ajuda de todos, a Comercial para 

um futuro confiante, sólido e inovador.

Presidente Pedro Paetzhold, Vice-Presidente Luiz Eckstein e 
esposas.
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Clube Comercial
ESPORTES

O grupo de corrida de rua do Clube 

Comercial é composto por associados 

que tem os objetivos em comum: a 

prática de exercícios físicos em prol 

da saúde e bem-estar. E é com esse 

objetivo em mente que os integrantes 

do Comercial Runners participam de 

diversos eventos e marcam presença 

também pelo lado competitivo bus-

cando resultados e colocações. Confi-

ra os eventos do último mês: 

DESAFIO TATI YUPI 22

O associado Gelson Antônio dos 

Santos participou da edição do Desa-

fio de corrida em trilha realizado na re-

serva biológica Tati Yupi localizada na 

cidade de Hernandarías no Paraguay. 

Gelson participou da prova de 10km 

em meio a um circuito privilegiado em 

torno da natureza e ficou na colocação 

de primeiro lugar na categoria de 50-

59 anos. 

CORRIDA ECO TRILHA DO PORCO 

A quinta edição da Corrida Eco Tri-

lha do Porco, evento organizado pela 

Associação Correr Toledo, aconteceu 

no Clube de Caça e Pesca na cidade 

de Toledo.  

Associados do Comercial Runners 

participaram da corrida com muita 

empolgação que foi disputada com 

distâncias de aproximadamente 12 km 

em percursos de trilhas, rios e estradas 

rurais, no interior e entorno do local.  

6ª EDIÇÃO DA CORRIDA DAS FLO-

RES

A cidade de Corbélia recebeu vá-

rios corredores para a realização da 6ª 

edição da Corrida das Flores em Co-

memoração ao Dia Internacional da 

Mulher. Evento contou a com a partici-

pação de aproximadamente 300 atle-

tas de toda região que participaram 

do percurso de 6km. 

O Grupo de Corrida do Clube mar-

cou presença e se destacou com a as-

sociada Lucia Quadri conquistou o se-

gundo lugar na categoria 60-64 anos.

COMERCIAL RUNNERS:
Presente em vários eventos

Eco Trilha do Porco
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Corrida das Flores

Desafio Tati Yupi

Corrida das Flores

Desafio Tati Yupi

A Piscina Térmica possui uma programação para realização de aulas especiais 

principalmente em datas comemorativas que reúnem vários associados. No mês 

de março foi a vez das turmas de hidroginástica participarem das atividades temá-

ticas de carnaval. Durante os horários das aulas, os alunos marcaram presença e 

entraram em clima de folia com músicas carnavalescas e com direito a até decora-

ções na semana festiva do Carnaval. 

AULAS TEMÁTICAS NA HIDROGINÁSTICA
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Clube Comercial
ELEIÇÕES

No dia 09 de abril no Salão Social, horário das 08h às 17h acontecerá a As-

sembleia Geral Ordinária que elegerá o Conselho Deliberativo e o Conselho 

Fiscal, para a gestão 2022/2025, conforme previsto no capítulo X do Estatuto 

da Associação.

Neste ano, concorrerão duas chapas: Comercial Família Sempre e Renova 

Comercial com a família + participativa, as quais são compostas por associados 

Patrimoniais Titulares, sendo que o Conselho Deliberativo é formado por 65 

membros e 10 no Conselho Fiscal. 

Para o processo eleitoral, os associados proprietários deverão estar com as 

obrigações fi nanceiras em dia, junto ao clube e será exigido a identifi cação 

com a carteirinha do Clube ou cédula de identidade.

Eleições 2022 / 2025
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CLUBE COMERCIAL
EDUCAÇÃO

Dando continuidade na parceria entre a Associação Atlética Comercial e o 

Centro Universitário FAG, foi realizado no dia 14 de março uma reunião. No en-

contro, estavam presentes o Vice- Presidente Luiz Carlos Eckstein, Presidente 

do Conselho Deliberadtivo Gilberto Cordeiro de Ávila, Gerente Administrativo 

João Cesar, Professor Everton Roman e acadêmicos do curso.

O propósito foi à apresentação do grupo de estudantes da área de Educa-

ção Física para atuação de estágios obrigatórios nas dependências do Clube. 

Através desta parceria, os alunos têm a oportunidade de absorver ao máximo 

os conhecimentos teóricos ensinados em sala de aula de forma prática através 

do acompanhamento dos associados que frequentam as diversas atividades 

no Clube. 

Encontro é realizado com alunos da FAG
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Clube Comercial
ESPORTES

Associados participaram da 1ª etapa 

do Regional Individual de Sinuca do 

ano de 2022, evento tradicional dos 

sinuquistas que nesta primeira dispu-

ta foi realizado no Clube Harmonia na 

cidade de Umuarama no mês de fe-

vereiro. 

O regional contou com a participa-

ção de 64 atletas aos quais 10 esta-

vam representando o Clube Comer-

cial, com destaque para o associado 

Tibola que garantiu o 4º lugar na eta-

pa. 

Confira os resultados: 

Campeão: Eládio (Vaca) de Marialva.

Vice-Campeão: Serginho Foz

3º lugar: PC de Umuarama. 

4º lugar: Tibola de Cascavel. 

Maior tacada: Sergio de foz com 73 

pontos. 

A próxima etapa do regional está 

marcada para acontecer no mês de 

abril em Cascavel.  

Regional individual 
de sinuca

Campeão

Vice-Campeão

3º Lugar

4º Lugar
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CLUBE COMERCIAL
esportes

Super Copa de Voleibol VCC 2022
Entre os dias 11 a 13 de março o Clube Comercial participou da Super Copa 

de Voleibol VCC 2022. A competição aconteceu no centro esportivo Ciro Nardi e 

ginásios Sérgio Mauro Festugatto e Eduardo Luvison. 

O Clube foi representado com duas equipes compostas por associados que pra-

ticam a modalidade na categoria adulta, sendo uma no naipe masculino e uma no 

naipe feminino.  No naipe masculino, a equipe jogou a fase classificatória contra 

as equipes Lado Oposto, CascaFoz e AABB Toledo, em todos os jogos o resultado 

foi favorável aos adversários por 2 sets a 0.

No naipe Feminino as disputas da fase classificatória foram contra as equipes 

Copel Vôlei Clube, Assis Chateaubriand e AABB Toledo. Todos os jogos foram 

muito disputados, mas fomos superados pelo placar de 2 sets a 1 em todos os 

confrontos. Na avaliação do instrutor da modalidade de voleibol apesar das derro-

tas o resultado foi muito positivo. 

O instrutor destaca sobre a participação das equipes na competição: Jogamos 

de igual para a igual com todas as equipes e pecamos em alguns detalhes, mas já 

é notória a evolução e o crescimento da equipe com apenas pouco tempo de trei-

namento. Tenho certeza de que a competição motivou ainda mais nossas equipes 

a seguir firme nos treinamentos e tornar nossa equipe cada vez mais forte. Quem 

esteve no ginásio pode presenciar toda a raça e determinação até o último ponto. 

E é esse o espírito que a gente quer para o nosso trabalho ao longo do ano.

Equipe Feminina Equipe Masculina
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A trigésima nona edição do Cam-

peonato Interno de Futebol Suíço 

iniciou no começo do mês de mar-

ço. Neste ano, a competição conta 

com 26 equipes divididas em três 

categorias, totalizando mais de 290 

atletas inscritos.

Os jogos do campeonato ocor-

rem nos campos de futebol da Sede 

Campestre, com jogos nas sextas à 

noite (categoria sênior - acima de 40 

anos) e segundas à noite (categoria 

livre – acima de 16 anos e super sê-

nior - acima de 50 anos).

Confira a relação de equipes par-

ticipantes deste ano e acompanhe 

semanalmente a divulgação da pro-

gramação e resultados dos jogos 

nosso site. 

EQUIPES LIVRE

Assecon / CertiOeste / Unilabor

Optima PCS / Serv. Maq. Pesadas

Construcal Materiais de Construção

Master Home Imobiliária

Atacado Buenão

RB Formaturas

Sevres Profissional

ADI Gráfica / Restaurante Roani

Divina Cestas / RB Formaturas

Catanisul Viagens

Os Pia do Chip

Escola de Futebol Racing 

SÊNIOR

Exclusiva Tintas

ABC Auto Escola

Agrossol Sementes

Casa Trivelato

Iguaçu Balanças

Nota Veículo

Escola Futebol Racing

Oxiguaçu/ Notoya veículos 

Nova Arena Joga 10 

EQUIPES SUPER SÊNIOR

Exclusiva Tintas

Agrossol Sementes 

Oxiguaçu

ABC Auto Escola

Aquecedores Ivair 

XXXIX CAICO 2022

Clube Comercial
ESPORTES
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CLUBE COMERCIAL
ESPORTES

Já em clima para mais uma edição da corrida de rua Clube Comercial Runners, 

foi realizado no início do mês de março o Treinão de Corrida. Evento para o reco-

nhecimento do percurso da tradicional corrida que aconteceu no dia 03 de abril 

em comemoração ao aniversário de 58 anos da Associação Atlética Comercial.   

Estiveram participando vários grupos de corrida da cidade de Cascavel que se 

preparam para a 4ª edição deste grande evento que em 2022 teve como tema 

“Correndo Entre Amigos”. 

TREINÃO DE CORRIDA
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Clube Comercial
ESPORTES

Atletas da equipe de natação competitiva do Clube Comercial participaram 

do Torneio Regional nas categorias mirim à sênior realizado no dia 12 de março 

em Foz do Iguaçu.  Ao total estiveram participando quatro equipes, sendo o 

Clube Comercial, Cataratas Natação, Aquafoz e Clube Tuiuti totalizando 100 

atletas e mais de 400 quedas d’água na piscina de 25 metros. 

Somente do Comercial estiveram presentes 40 atletas que conquistaram 170 

medalhas sendo 101 de ouro, 45 de prata e 24 de bronze. 

Torneio Regional - Mirim à Sênior 
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CLUBE COMERCIAL
esportes

Em março aconteceu em Toledo a 6º edi-

ção do Fast Triathlon. Os atletas do Grupo 

de Triathlon do Clube compareceram e fi-

zeram bonito na competição que contou 

com a participação de 40 atletas na prova 

que consistia em três baterias de 200 me-

tros de natação, 4 km de bicicleta e 1 km 

de corrida. A classificação se deu pela so-

matória dos tempos das três baterias. 

Classificação dos nossos atletas:

2º Colocado Geral: Francisney Albuquer-

que (França)

Categoria 25 a 34 Anos

2º lugar: Marcio Galvão

3º lugar: Cristhiano Junior de Oliveira

5º lugar: Lino Bracht Filho

Categoria 35 a 44 anos

1º lugar: Irving Fischdick

2º lugar: Edesio Vanzeto

8º lugar: Jackson de Melo Vivian

Categoria 45 +

1º lugar: Daniel Thomé Schroder

8º lugar: Rafael Henze

Categoria Mountain Bike

5º lugar:  Lauricio Signor

6º FAST TRIATHLON TOLEDO
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Rua Minas Gerais, 29
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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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O Comercial é o Clube da Família, essas 

que não são compostas apenas de pes-

soas que possuem laços de sangue, mas 

também laços de amizade e união que são 

a base dos grupos formados pelos asso-

ciados que se reúnem semanalmente nas 

dependências do Clube. 

TPC E TURMA DA PANELA CASCAVEL

Este grupo possui mais de 25 anos de 

existência com reuniões todas as terças e 

quintas-feiras na Sede Campestre para jo-

gar futebol e após realizam a tradicional 

confraternização.  Já passaram vários pre-

sidentes ao decorrer dos anos, entre eles 

Luis Antonio Siqueira, Edison Sarita, Moa-

cir Martins, Cesar Martinhago e o atual Ed-

son Buenão. Todo fim de ano acontece a 

festividade do grupo, entre familiares dos 

integrantes, ao qual é celebrado mais um 

ano de história desta reunião de amigos. 

PANUCA

O PANUCA (Panela da Sinuca) é forma-

do pelos associados amantes do esporte, 

sendo criado em 2009, com a finalidade 

de reunir os jogadores da sala de sinuca. 

Os encontros acontecem todo mês no chi-

marrodromo da Sede Social, sempre na 

última sexta feira de cada mês, proporcio-

nando aos integrantes momentos de lazer 

e bate papo.  Já é tradição promover um 

jantar com as esposas uma vez ao ano, 

bem como a FESTIVA com os familiares no 

final de ano na Sede Campestre. 

SÓ AMIGOS

O grupo Só Amigos foi formado em 

2013, fruto de amigos membros do clube 

que jogavam futebol nas “peladas” e que 

após o jogo se sentavam em um quiosque 

ou no restaurante da Sede Campestre, 

para bater um papo, tomar uma “gelada” 

e contar histórias; assim, um amigo foi 

chamando outro amigo, que foi chegan-

do e se enturmando e acabou convidando 

mais um amigo e chegamos ao patamar 

hoje de 33 membros ativos. Atualmente 

nas quintas-feiras acontece nosso futebol, 

acompanhado de um jantar, bebidas e um 

boa dose de risadas, pois cada membro 

em sua individualidade contribui para o 

ambiente alegre e descontraído. Anual-

mente, preparamos um jantar de confra-

ternização, onde fazemos questão que a 

família de cada membro esteja presente.

Por fim, o Só Amigos começou com fu-

tebol... e hoje se mantem e permanecerá 

pelas amizades, pelo companheirismo e 

pela alegria de estar agregando novas his-

tórias (além de bons jogos de futebol) to-

das as quintas-feiras na Sede Campestre.

Grupos do Clube

CLUBE COMERCIAL
SEDE CAMPESTRE
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Lego Education
Espaço Maker

Laboratório de Ciências

Curso Pré Vestibular
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Clube Comercial
bALLET E JAZZ

“Mamãe eu quero, mamãe eu que-

ro, mamãe eu quero dançar”

E foi nesse ritmo cheio de alegria 

e diversão que as alunas do ballet e 

jazz do Clube - adultas e crianças - 

escolheram suas fantasias para uma 

aula temática de carnaval com muita 

folia e descontração. O bloquinho 

da sapatilha desfilou nos dias 23 e 

24 de fevereiro.  

As instrutoras das modalidades 

(Ballet e Jazz) destacam a extrema 

importância de inserir essas aulas 

temáticas, pois permite que as alu-

nas saiam da rotina estimulando-as 

a permanecer na aula. Além do fato 

de quando é feito o uso de temáti-

cas como a Festa de Carnaval, inse-

re-se uma história que muito facilita 

o processo de aprendizagem. 

As instrutoras Camila, Dayana e 

Larrisa agradecem a presença de 

todas as bailarinas que participaram 

desses dias de muita emoção, ale-

gria e diversão. E deixam um reca-

do para as aulas: Se preparem, pois 

viram muitas outras aulas divertidas 

por ai!

CARNAVAL BALLET E JAZZ
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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

A primeira etapa do circuito “Óticas 

Precisão / Taluana Esportes” aconte-

ceu entre os dias 4 a 6 de março nas 

quadras de tênis da Sede Social. O 

evento contou com a participação de 

várias duplas compostas por associa-

dos que disputaram as categorias do 

torneio.

Categoria 1ª classe 

Campeões: 

Andrew Andreis/Bruno Soccol 

Finalistas: 

Sérgio Bressan/Diogo Mayer

Categoria 1ª classe Feminino 

Campeãs: 

Silvana Longo/Maria Prestes

Finalistas: 

Ana Carpenedo/Lara Filus

Categoria 2ª classe

Campeões: 

Eduardo Assunção/Édson Ricardo 

Finalistas: 

Leandro Alencar/Maurício Senna

Categoria 2ª classe Feminino 

Campeãs: Silvia Paludo / Irani Mocelin 

Finalistas: 

Giosele Cortina/Natália Stasiak

Categoria 3ª classe

Campeões: 

Paulo Santos/Rodrigo Covatti

Finalistas: 

Giovanni Giordani/Cassius Nardi

Categoria 3ª classe Feminino 

Campeãs: 

Heloísa Longo/Débora Corbari 

Finalistas: 

Giovana Mattielo/Gabriela Donadussi

Categoria 4ª classe 

Campeões: 

Pablo Denchuski/ Gilliard Brair 

Finalistas: 

Carlos Alionso/Juliano Baldin

Categoria 5ª classe

Campeões: 

Thiago Worm/Weslei Bonfim

Finalistas: 

Luís Rosa/Vinícius Dresch

I Etapa do Circuito Interno
de Tênis de Duplas 2022



Comercial News Abril 2022  | 43 

1ª Classe Feminino

2ª Classe Feminino

3ª Classe Feminino

5ª Classe

1ª Classe

2ª Classe

4ª Classe



Av. Tancredo Neves, 870 - Santo Onofre, Cascavel - PR

(45) 99852-1819



S CHAPAS GALVANIZADAS
S DUTOS E COIFAS

S TELHAS METÁLICAS 

  455 3097S4017  455 99916S6569

 
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1470
BRASMADEIRA   CASCAVEL S PR 



Polo Cascavel - PR
Avenida Brasil, 3732 - São Cristóvão
     (45) 98406-6634 / (45) 3035-3355

*Maior IGC entre as IES vinculadas aos 10 maiores grupos educacionais do Brasil (Análise Setorial Hoper – 2017), considerando a 
média do IGC contínuo das mesmas IES como critério de desempate. Consulta avançada disponível no e-MEC/2018.

G R A D UAÇ Õ ES
N A  Á R E A  DA  S AÚ D E
E A D  U N I C ES U M A R

INÍCIO IMEDIATO

Práticas agendadas em laboratório multidisciplinar para a aplicação de conceitos 
aprendidos nas aulas, vídeos explicativos para as atividades práticas e auxílio 
pré-lab com tutor facilitador, além de gamificação e laminários virtuais para 
microscopia são apenas alguns dos recursos que você poderá utilizar estudando 
com a metodologia híbrida da melhor EAD do Brasil. 

BIOMEDICINA

FARMÁCIA

GERONTOLOGIA

NUTRIÇÃO






