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e d i t o r i a l

No mês de agosto, comemoram-se 

muitas datas especiais. Dentre elas, 4 de 

agosto (dia do Padre), 5 de agosto (dia 

nacional da Saúde), 6 de agosto (dia do 

profissional da educação), 9 de agosto 

(dia internacional dos povos indígenas), 

11 de agosto (dia do estudante e do ad-

vogado), além de muitas outras comemo-

rações. Porém, sem sombra de dúvidas, 

uma das datas mais importantes que esse 

mês contempla é o dia dos pais, celebra-

do no segundo domingo do mês. 

O Clube Comercial, sendo o clube da 

família, não poderia deixar essa festivida-

de tão especial passar em branco, então a 

você, pai, nossa singela homenagem.

Falar de pai é falar de nossas origens, é 

falar de exemplos, acima de tudo.

Pai sempre remete à ideia de herói, por-

que, para nós, é ele que nos salva, nos 

ensina, nos orienta e, acima de tudo, é 

um dos pilares de sustentação de uma 

família bem estruturada. Além disso, é o 

suporte para nossa caminhada. Quando 

falamos de pai, é impossível não imaginar 

aquele homem maravilhoso com a capa 

dourada que sempre será o nosso eterno 

herói.

A você, pai, nossa eterna gratidão por 

tantos ensinamentos e bons exemplos de 

como ser uma pessoa melhor a cada dia.

É claro que não podemos esquecer da 

saúde física e mental para prolongar a 

vida desses que amamos, não é?

Então, papai, se você ainda não pratica 

atividade física no clube da família, corra 

para cá e escolha uma ou mais modalida-

des de sua preferência. Com certeza, seus 

dias serão mais felizes junto daqueles que 

te amam tanto.

Vanda Pelágio – Diretora Cultural
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Em clima de festa junina, aproximadamente 80 alunos participaram das aulas temá-

ticas caipiras, evento realizado pela academia do Clube Comercial.  

Teve dança de quadrilha, muita diversão e animação para todos que comemoraram 

a festança de junho. Além disso, durante todo o evento ficou a disposição diversos 

pratos típicos que foram concedidos pelos alunos da academia. 

AULAS TEMÁTICAS CAIPIRAS

Clube Comercial
evento

Gráfica Rápida

Rua Marechal Cândido Rondon, 2460 - Centro

(45) 3037-2244
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XXXIX CAIFUSA 2022

Clube Comercial
ESPORTES

No mês de julho iniciou a 39ª edição 

do Campeonato Interno de Futsal – 

CAIFUSA 2022.  O tradicional campeo-

nato promove uma opção de lazer aos 

associados despertando o lado compe-

titivo na quadra de futsal.

Neste ano conta com 14 equipes di-

vididas nas categorias livre  e sênior 

totalizando 150 atletas inscritos. Os jo-

gos do Caifusa acontecem nas sextas (a 

partir das 19h00), sábados (a partir das 

14h30) e segundas-feiras (a partir das 
Sênior: Agrossol Sementes

Sênior: Mais Contábil

Sênior: Escola Futebol Racing

Sênior: Casa da butina - Joga 10

Sênior: Exclusiva Tintas

19h00) no Ginásio da Sede Social.

Confira as equipes que participam 

desta edição do campeonato:
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Livre: União E.C 2Sênior: União E

Livre: Assecon - Certioeste - Unilabor Livre: BS Marketing

Livre: Casa da Butina - ABC Auto Escola - Joga 10 Livre:  Exclusiva Tintas

Livre: Iguaçu Balanças Livre: RB Formatura
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DESAFIO CARGA PESADA

Clube Comercial
ESPORTES

No início do mês de julho, foi realizado mais um evento da academia o ‘’Desafio 

Carga Pesada’’, que movimentou a tarde na Sede Social.

O evento contou com a participação de 55 associados divididos em 9 grupos onde 

realizaram os 10 exercícios propostos em forma de circuito, sendo 4 minutos cada 

execução, desde carregar e correr com pneu, pular, fazer abdominais, corda naval e 

etc. Depois de uma hora, finalizou-se o desafio, onde contabilizamos as repetições das 

equipes. Houve premiação com troféus e medalhas para o 1° ao 5°, além do sorteio de 

vários brindes, foram distribuídos picolés aos participantes.

Confira os resultados:

1° Lugar - Equipe ‘’Só depende de nós’’ -  5176 repetições (Clóvis Fagan, Mateus 

Fagan, Alini Padilha, Indianara Dani, Josi Camargo e César Santos)

2° Lugar - Equipe ‘’Jump Rock’’ - 4867 repetições (Regiane Nobre, Rosângela Ca-

vagnholo, Maria Nichetti, Aline Cerqueira, Simone Garcia e Lucélia Anger)

3° Lugar - Equipe ‘’Braço de Ferro’’ - 4096 repetições (Douglas Henkes, Juliana 

Henkes, Lúcia Quadri, Mayara Lopes, Caroline Abreu e Gastão)

4° Lugar - Equipe ‘’Top da Bahia’’ - 3680 repetições

5° Lugar - Equipe ‘’Os pinga fogo’’ -  3517 repetições

6° Lugar - Equipe ‘’Tartaruga Ninja’’ -  3382 repetições

7° Lugar - Equipe ‘’Turma do Barulho’’ -  3283 repetições

8° Lugar - Equipe ‘’Os Brutos’’ - 3226 repetições

9° Lugar - Equipe ‘’Cascavel’’ - 3004 repetições
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De quem é
a culpa ?
Mas o que é saúde. Poderíamos escrever um 
livro com muitos capítulos para falar sobre a 
saúde, pois ela tem várias denominações, 
sendo que poderíamos pensar em um modelo 
de saúde conforme a OMS declara , que é o 
bem estar físico, mental, social do individuo ou 
vamos no censo  comum, que é a ausência de 
doença. Porque se formos abranger uma 
saúde de qualidade precisaríamos fechar os 
olhos e fazer uma viagem, talvez no mundo de 
Alice no pais das maravilhas, com fácil acesso 
a atendimentos dignos, com horário marcado 
ou com profissionais que realmente 
atendessem  o indivíduo com um olhar além de 
tratar a doença física, a patologia em si, mas 
com a preocupação da vida social que esta 
inserido, porque muitas vezes a dor física é só 
um desencadeante quando o corpo e mente 
não aguentam mais passar necessidades 
básicas, como uma alimentação digna,  não só 
pra si, mas pra família que ele é o provedor e 
não consegue cumprir seu papel, pois sua 
‘saúde’  está doente.
Estamos sempre procurando um culpado para 
justificar as situações negativas que vivemos 
,e a saúde virou uma bandeira de muitos 
políticos , abraçam esta causa que desde  que o 
mundo e mundo vivemos com necessidades 
organizações  desagastadas, cada um gritando 
alto em bom tom “se for eleito vou resolver a 
falta de atendimento, vagas em hospitais, 
especialmente em UTIs, nunca mais faltarão”, 

passam-se o período eleitoral e cá estamos 
nós procurando as vagas, os hospitais 
prometidos na campanha, mas com a memória 
curta, que temos, esquecemos quem foi que 
prometeu  pela decima vez e ainda não 
cumpriu, nos deixando mais uma vez na 
corrida atrás da tal almejada saúde de 
qualidade. 
Se pensarmos, a saúde começa no momento 
em que nascemos, somos alimentados pelo 
melhor nutriente que a natureza nos presen-
teia , leite materno e assim o tempo vai 
passando, vamos nos desenvolvendo e acaba-
mos aderindo hábitos ruins , que farão que o 
corpo vai perdendo sua qualidade, capacidade 
de desenvolvimento, defesa , eu dono deste 
corpo me entreguei a hábitos que farão o 
desgaste da maquina humana e infelizmente 
nem sempre temos “pecas” para serem 
trocadas  e ai começo a vivenciar a falta da 
saúde , lentamente e vai aumentando 
situações que muitas vezes nos coloca como 
inválidos, insuficientes ou incapaz para 
continuar a viver situações que antes eram 
simples e rotineiras e hoje preciso de ajuda até 
pra tomar um copo de agua, um simples 
movimento , Assustador. Sim, mas real, e aí 
volto a perguntar o que fiz com minha saúde. 
Fica a reflexão: o que posso fazer para viver 
uma saúde de qualidade. Sentar e ficar 
esperando ou adquirir hábitos que não vão 
mudar o mundo, mas muda o mundo pra mim.

Enfermeira Eledir Ignácio dos Santos
Coordenadora do Serviço de
enfermagem no Hospital Gênesis

3036 1000
genesishospital.com.br

05.08 - Dia nacional da saúde

Anúncio Genesis.pdf   1   25/07/2022   14:03
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ARRAIÁ DO CLUBE

Clube Comercial
evento

No dia 24 de junho aconteceu Arraiá do Clube Comercial. Após dois anos sem rea-

lização devido a pandemia, o tradicional evento reuniu mais de 1100 associados que 

festejaram o clima junino com direito a várias comidas típicas servidas nas barracas 

espalhadas pelo salão. Teve também a pescaria e a cadeia e muita diversão através das 

brincadeiras promovidas para a criançada. Além disso, houve as famosas danças de 

quadrilha e a bela apresentação dos alunos do Aero Ritmos e Aero Jump. 
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PRECISÃO NOS RESULTADOS!
Com a nossa Gestão de Qualidade unimos tecnologia de 
ponta e atendimento humanizado.
Alta capacidade técnica e uma equipe que cuida com 
carinho e profissionalismo das coletas e exames realizados.

VENHA CONHECER NOSSA MAIS 
NOVA ESTRUTURA!
- Novos equipamentos.
- Novo padrão no gerenciamento e processamento de 
exames.
- Maior produtividade e agilidade.

(45) 99901-0274 (45) 3224-1100 Rua Maranhão, 654 Cascavel-PR

www.grupounilabor.com.br /@laboratoriounilabor
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2ª FASE - PARANAENSE DE FUTSAL

Clube Comercial
esporte

As equipes do Futsal Competição participaram da 2ª etapa do Campeonato Para-

naense. Garantindo vantagem nos jogos, os alunos orientados pelo técnico Antonio 

de Bona e auxiliar Everton de Oliveira disputam os jogos contra diversas equipes do 

estado, participando no total 36 clubes no sub-11, 38 clubes no sub-12 e 39 clubes 

no sub-13.

Nas categorias sub-11 e sub-13, a fase foi realizada em Palmas no dia 24 e 25 de 

junho. O sub-11 fez dois jogos, obtendo o resultado de uma vitória e um empate, a 

partida em que ganharam, foi 3 a 1 contra os donos da casa, Palmas Net/ Pref. de Pal-

mas, o empate, 0 a 0 contra a ACGF Ponta Grossa. 

A garotada do sub-13, também realizou duas partidas e conseguiu conquistar duas 

vitórias: uma contra o Palmas Net/ Pref. de Palmas, por 5 a 2, e outra contra a MBM - 

Proj. Meu Bairro Melhor, por 5 a 1.

Nos dias 01 e 02/07, o sub-12 participou em Ibiporã-PR, da segunda fase do Para-

nense. Os nossos meninos realizaram 3 jo-

gos, tiveram o desempenho de uma vitória, 

um empate e uma derrota. Ganharam de 2 

a 0 da equipe Pref. Municipal Loanda/LFM, 

perderam por 3 a 2 para o Clube Olímpico/

GEM Futsal e empataram 2 a 2, contra o 

patrocinador do evento, Arena Futsal.

Comercial News - Agosto - 2022.indd   18Comercial News - Agosto - 2022.indd   18 25/07/2022   20:2725/07/2022   20:27



Comercial News Julho 2022  |  19 

Comercial News - Agosto - 2022.indd   19Comercial News - Agosto - 2022.indd   19 25/07/2022   20:2725/07/2022   20:27



20  |  Comercial News Julho 2022

CAMPEONATO PARANAENSE DE KARATÊ

Clube Comercial
errata

No dia 11 de junho, os atletas do Clube Comercial participaram da 2ª etapa do 

Campeonato Paranaense na cidade de Céu Azul - PR, onde estiveram presentes, 253 

atletas do estado. 

O clube participou com 14 atletas nos quais todos subiram ao pódio, conquistando 

no total 24 medalhas, sendo 12 ouros, 6 pratas e 6 bronzes.

Lista de resultado:

Filipe Zanella - 1º lugar em Kumite, Kata e Open

Romildo Wandroski - 1º lugar em Kumite e Kata

Roberto Lizzi - 1º lugar em Kumite e Kata

Isabella Baldin - 1º lugar em Kumite e Kata

Larissa Cortina - 1º lugar em Kata

Bernardo Cosmo - 1º lugar em Kata

Cristiano Santos - 2º lugar em Kumite e 1º lugar em Kata

Vladimir Paroli - 2º lugar em Kumite e Kata

Ana Julia Candido - 2º lugar em Kata

Gabriel Paroli - 2º lugar em Kumite e 4º lugar em Kata

Antonio Rolloff - 3º lugar em Kumite e Kata

Maria Eduarda Medeiros - 3º lugar em Kata

Nicolas Vicente Villas Boas - 4º lugar em Kumite e 2º lugar em Kata

Cristhian Andreani - 4º lugar em Kata
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CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO

Clube Comercial
esporte

Nos dias 22 a 24 de junho, no Clube Curitibano, em Curitiba-PR, ocorreu o Campe-

onato Estadual de Inverno de Natação.

Competição que contou com a participação de 266 atletas, representando 13 clubes 

do estado do Paraná. O Clube Comercial, foi representado por 23 atletas, que mais 

uma vez obtiveram ótimo desempenho.

O Clube ficou no 2° lugar geral ficando em segundo na categoria Petiz e sexto na 

Mirim, nossos atletas conquistaram 57 medalhas, sendo, 15 de ouro, 24 de prata e 18 

de bronze. 

Destaque para o atleta Breno Zanella Janke, recordista no 50m peito, na categoria 

Petiz 1 masculino, com o tempo de 00:41.04.
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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!

Comercial News - Agosto - 2022.indd   24Comercial News - Agosto - 2022.indd   24 25/07/2022   20:2725/07/2022   20:27



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!

Comercial News - Agosto - 2022.indd   25Comercial News - Agosto - 2022.indd   25 25/07/2022   20:2725/07/2022   20:27



26  |  Comercial News Julho 2022

PREPARATIVOS PARA ‘’VIOLÃO POPULAR
30º MOSTRA’’

Clube Comercial
MÚSICA

Após dois anos sem acontecer por causa da pandemia, o evento ‘’Violão Popular - 

30º Mostra’’, que ocorre no Clube, é apresentado por sócios(as), que fazem parte das 

aulas de Violão, está confirmada para ocorrer no mês de novembro, e como já é de 

costume, os alunos do Clube estão se preparando para se saírem muito bem, como a 

Ana Julia e a Ana Carolina que aparecem nas fotos, mesmo depois de muito tempo 

sem se apresentar, continuam firmes e fortes, e principalmente, sempre afinadas, para 

se apresentarem da melhor maneira possível!

(45) 99852-1819 | Cascavel

 (45) 99158-3506 | Toledo

Mais de 1200 tipos de exames,
30 especialidades médicas e

procedimentos odontológicos
sem mensalidades

Av. Parigot de Souza, 1452

Av. Tancredo Neves, 870
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Lego Education
Espaço Maker

Laboratório de Ciências

Curso Pré Vestibular

CASCAVEL.EDUCACAOADVENTISTA.ORG.BR

Aqui tem:

futuro dele.
TRAGA SEU FILHO PARA

UM ENSINO
QUE SE PREOCUPA COM O
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1º COPA UNIVEL DE VÔLEI E AMISTOSO
INFANTO/JUVENIL

Clube Comercial
MÚSICA

No mês de junho, a equipe de voleibol adulto do Clube Comercial participou da 1º 

Copa Univel de Vôlei. A competição em sua primeira edição, além de promover a 

prática esportiva, tem como intuito, avaliar os acadêmicos do curso de Educação Física 

da Univel na disciplina de gestão e organização de eventos. No masculino e feminino, 

o Clube ficou em segundo lugar, perdendo nas duas finais para a atlética de Educação 

Fisica da FAG, a Crocoloucos.

Já no mês de julho, com objetivo de promover o Voleibol de nossas turmas infanto/

juvenil, e colocar em prática tudo que vem sendo realizado nos treinamentos, os alu-

nos da equipe masculina de Vôlei estiveram presente no Tuiuti Esporte Clube, para 

realizar amistosos contra as equipes do Tuiuti. Essa foi a primeira experiência dos 

nossos alunos, fora dos treinamentos. Novos amistosos acontecerão contra o Tuiuti e 

outros times de Cascavel, até outubro, onde está programado no mês das crianças, 

uma competição para as nossas turmas.

Copa Univel Amistoso Infanto-Juvenil

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

S UA  G R A D UAÇÃO
N A  M E L H O R  E A D
D O  B R A S I L

INÍCIO IMEDIATO

Estude Pedagogia, Psicopedagogia, Administração, Negócios Imobiliários, 

Produção Cervejeira e muitos outros cursos em alta no mercado, onde 

você estiver e com recursos educacionais avançados. 

*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.
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S CHAPAS GALVANIZADAS
S DUTOS E COIFAS

S TELHAS METÁLICAS 

  455 3097S4017  455 99916S6569

 
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1470
BRASMADEIRA   CASCAVEL S PR 
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Atendendo solicitação do CONSELHO DIRETOR, o Conselho Fiscal do Clube Co-

mercial, através de seus membros devidamente eleitos vem, com amparo nos art. 70, 

inciso I das normas estatutárias do Clube, apresentar PARECER TÉCNICO sobre as 

contas do Clube relacionadas ao mês de MAIO/2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLUBE COMERCIAL
BALANCETE
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Luiz Carlos Eckstein                    Helio Nethson 

       Diretor Presidente                              Diretor Financeiro 
 

Selso José Fachim dos Santos 
Contador 
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A
   

 A
   

 C

local
Salão Social do Clube Comercial 

animação:

data do evento
12 de agosto de 2022

horário
20h30 (jantar)

R$ 250,00 
quatro cadeiras 

R$ 375,00 
seis cadeiras 

mesas infantil
R$ 30,00 

sete a dez anos

valores

Mais informações: Secretaria (45) 3038-7113    

Diretor Douglas (45) 98406-5106 

DIVERSAS OPÇÕES

Mostre para ele, por onde 
começa o estilo...

Nessa data especial, presenteie 
seu PAI, com peças Bella Mulher...

Mostre para ele, por onde 
começa o estilo...

Nessa data especial, presenteie 
seu PAI, com peças Bella Mulher...
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32º Rodeio Crioulo de
Integração em Irati

Clube Comercial
RODEIO

No terceiro final de semana de julho, foi realizado o 32º Rodeio Crioulo de Integra-

ção de Irati-PR, sediado no CTG Willy Laars, sendo promovido pela prefeitura e CTGs 

locais. O evento contou com a participação das invernadas artísticas e campeiras, bem 

como bailes e outros atrativos durante os três dias de festividade, em comemoração 

ao aniversário do município.

O CTG Estância Colorada esteve presente no Rodeio, marcado como o segundo 

circuito classificatório para o Fepart (Festival Paranaense de Arte e Tradição), sendo 

muito importante para as categorias artísticas. Marcio Stanke, diretor artístico do CTG 

Estância Colorada, ressalta a importância do rodeio de Irati para a entidade: ‘’Foi uma 

felicidade imensa para o CTG e patronagem participar deste evento, pois foi o primei-

ro administrado por essa nova diretoria [...} além disso, pudemos retomar o trabalho 

depois desses últimos dois anos de pandemia’’.

Os grupos juvenil, adulto e veterano fizeram ótimas apresentações, sendo bem ava-

liados pela comissão, como afirma o professor do CTG Alexandre Dill: ‘’Fizemos apre-

sentações melhores que na primeira etapa em Toledo, aperfeiçoamos na técnica e ex-

pressividade da dança [...] e agora também estamos com todos os grupos classificados 

para a semifinal do estadual’’.

As invernadas Adulta e Veterana do Estância Colorada conquistaram nesse evento 

suas vagas para a semifinal do Fepart, além de outros títulos para a alegria dos dança-

rinos. ‘’Conseguimos o primeiro lugar com a Juvenil e a Veterana, também o quarto lu-

gar com a Adulta [...] e nas categorias individuais tivemos vários prêmios e classificados 

para o estadual’’, complementa o diretor Marcio Stanke. ‘’Nas modalidades individuais 

todos fizeram excelentes apresentações, conseguindo suas vagas para o Fepart [...] 

acredito que em termos de conquistas a nossa entidade se destaca em cada evento 
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que participamos’’, ressalta o professor Alexandre Dill.

A próxima etapa do circuito classificatório será em Planalto e irá ocorrer no mês de 

agosto. Após esse evento, o último rodeio será no CTG Estância Colorada em Casca-

vel, no mês de outubro. Por conta disso, o professor da entidade reforça que agora o 

foco é preparar os grupos de dança, para que no próprio evento possam fazer exce-

lentes apresentações.

Títulos CTG Estância Colorada (13 Troféus) 

1º Lugar - Danças Tradicionais Juvenil A

1º Lugar - Danças Tradicionais Veterana A

1º Lugar - Chula Veterano (William Dalmina)

1º Lugar - Declamação Peão Juvenil (Rafael Fockink)

1º Lugar - Gaita de Botão até 8 baixos Mirim (Valentina Vida)

2º Lugar - Entrada de Palco Veterana A

2º Lugar - Dança de Salão Veterano (Danubia Padilha e Junior Padilha)

2º Lugar - Declamação Prenda Adulto (Bianca dos Santos)

2º Lugar - Declamação Peão Juvenil (Felipe Deves)

2º Lugar - Declamação Prenda Juvenil (Rafaela Atamantchuk)

2º Lugar - Gaita de Botão até 8 baixos Juvenil (Luiza dos Santos)

2º Lugar - Interprete Solista Vocal Prenda Mirim (Maria Eduarda Racoski)

3º Lugar - Entrada de Palco Adulta A
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cOMBATE AO
COLESTEROL

Clube Comercial
SAÚDE

No dia 8 de agosto é comemorado 

o Dia Mundial de Combate ao Coleste-

rol, data criada para a conscientização e 

prevenção de doenças cardiovasculares, 

primeira causa de mortalidade no Brasil 

(Ministério da Saúde).

O colesterol é um tipo de gordura 

que faz parte da estrutura das células 

do cérebro, nervos, músculos, pele, fí-

gado, intestinos e coração. É importan-

te para a formação de hormônios e até 

ácidos biliares, que ajudam na digestão 

das gorduras da alimentação. Ele é pri-

mordial para o funcionamento do orga-

nismo. No entanto, é preciso ingeri-lo de 

forma equilibrada para manter as taxas 

regulares.

Há dois tipos principais de colesterol: 

o HDL, considerado “colesterol bom”, 

e o LDL, denominado de “colesterol 

ruim”.Quando em desequilíbrio no orga-

nismo, o colesterol torna-se fator de risco 

cardiovascular, e aumenta a incidência de 

AVC, de morte súbita e doença corona-

riana. O desenvolvimento dessas doen-

ças está associado a diversos fatores de 

risco, tais como: obesidade, aumento do 

colesterol, pressão alta, diabetes e taba-

gismo, os quais uma alimentação saudá-

vel e a prática de atividades físicas po-

dem ajudar no controle.

O excesso de colesterol ocorre por 

fatores genéticos e alimentares.

É importante manter também os outros 

fatores de risco bem controlados. Além 

dos níveis de LDL, é preciso controlar a 

glicose, a pressão arterial, parar de fumar 

e reduzir o peso, quando excessivo.

O colesterol na dieta somente é encon-

trado nos alimentos de origem animal. 

Está presente nas carnes, laticínios em 

geral e manteiga. Estes alimentos não 

devem ser deixados de ingerir, mas sim 

equilibrar a ingestão destes em uma re-

feição adequada e individualizada.

Importante para este controle aumen-

tar o consumo de frutas, verduras e legu-

mes, aumentar as gorduras boas (origem 

vegetal) na sua rotina, como o consumo 

de abacate, amendoim, castanhas, azeite 
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Rua Flamboyant, 2688 - Recanto Tropical
45 9 8822 7663
@Ien.institutodenutricao

de oliva, acrescentar estes alimentos no 

seu cotidiano.

Outro ponto que precisamos estar 

atentos é no consumo excessivo dos 

carboidratos simples na dieta, açúca-

res, doces em geral e alimentos ultra-

processados como bolachas, biscoitos 

e outros.

Primordial manter um corpo ativo, 

acrescentando a atividade física no seu 

cotidiano. Tenha atenção ao seu corpo, 

a sua alimentação que a saúde agrade-

ce!
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VAI SAIR PARA
PESCAR? CONFIRA SE
NÃO ESQUECEU DE NADA!

Varas

Molinete

Linhas

Iscas

Anzóis

PESCA E CIA, UMA
LOJA COMPLETA

PARA VOCÊ.
Compre com comodidade no site 

pescaeciaarmas.com.br ou na loja.

RUA SETE DE SETEMBRO, 2896.

A
m

é
ri

c
a

 L
a

ti
n

a

Anúncio Abril - Pesca & Cia.pdf   1   21/06/2022   17:07
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Vivendendo bem 
longe dele
8 de agosto
Dia Nacional de
Combate ao Colesterol

1. Sempre que possivel, prepare suas
próprias refeições.
2. Organize e planeje sua rotina alimentar.
 • Acrescente fibras em sua alimentação! Ini-

cie com 1 colher de sopa de farelo de aveia ao dia, 
que pode ser misturada na comida, na fruta picada, 
numa batida de leite ou iogurte desnatados.

4. Inclua frutas, sementes e oleaginosas.
5. Exclua fritura de seu hábito alimentar.
6. Beba água ao longo do dia - comece
carregando sua garrafinha.
7. Dê preferência a comida de verdade!
8. Evite alimentos fontes de gorduras trans, como: 

sorvetes, salgadinhos, biscoitos, bolachas com 
creme, massas folhadas, pipoca de micro-ondas, 
chocolates, bolos e tortas industrializadas, frituras, 

molhos prontos para salada, margarinas mais en-
durecidas, barras achocolatadas, sopas enlatadas, 
frituras, petiscos empacotados, etc.

9. Sempre que possível, varie o tipo de proteína 
consumida cortes magros (carne suína, bovina, pei-
xes, cordeiro).

10. Leia os rótulos dos alimentos e evite aque-
les com “gordura vegetal hidrogenada” ou apenas 
“gordura vegeta’”, “gordura interesterificada”.

11. Pratique exercícios físicos regularescom o 
acompanhamento profissional.

12. O consumo de chás podem auxiliar no con-
trole dos niveis de colesterol, mas procure a orien-
tação profissional para avaliar o indicado para você!

13. Aprenda a lidar com as suas emoções ea divi-
dir OS seus sentimentos aliviar o estresse

Curiosidade

A quantidade máxima de consumo de coles-

tero recomendada por dia é de 300 mg, e uma 

gema de ovo possui 180 mg de colesterol. No 

entanto, o verdadeiro causador de problemas 

cardíacos não é o colesterol, e sim a gordu-

ra saturada e os carboidratos simples. O ovo, 

assim como o abacate, já foram terrivelmente 

condenados, porém, ambos são pobres em 

gordura saturada. Além, disso eles possuem 

antioxidantes que evitam que o colesterol so-

fra oxidação.

Você Sabia?

Você sabia que os vilões dos níveis de Co-

lesterol alto no organismo não são aqueles 

apresentados para nós no pasado?

Hoje sabe-se que o alto consumo de pro-

dutos industrializados (ricos em gordura vege-

tal hidrogenada, farinhas refinadas, açúcares, 

xaropes) contribuem significativamente para o 

aumento de colesterol

Uma alimentação equilibrada aliada ao exer-

cício físico é a receita perfeita para uma vida 

longe das altas taxas de colesterol.

Orientações

Toledo/PR
45 99158-3506
Av. Parigot de Souza, 1452

Cascavel/PR
45 99852-1819
Av. Tancredo Neves, 670
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Campeonato Brasileiro Natação

Clube Comercial
esporte

Com organização da Confederação Bra-

sileira de Desportos Aquáticos, a principal 

disputa, aguardada por todos, que reúne 

vários atletas dos estados do Brasil, foi rea-

lizada nos meses de junho e julho. Confira 

os resultados por categorias: 

Nos dias 28/06 a 02/07, aconteceu no 

Rio de Janeiro-RJ as provas do JUVENIL 

com a participação de 93 clubes e mais de 

565 atletas. O Clube Comercial mais uma 

vez apresentou ótimo desempenho, fican-

do em 18° na colocação por medalhas, 17° 

juvenil II e 18° na colocação geral. O meda-

lhista do Clube, foi o Willyan Haruo Mata-

na, conquistando o ouro no 200m Borbole-

ta e bronze no 400m Medley.

Nos dias 05 a 09 de julho, as atletas de 

natação do Clube Comercial estiveram 

presentes em Salvador-BA, local aonde foi 

marcado a realização da categoria JUNIOR 

do Campeonato Brasileiro, com a partici-

pação de 85 clubes e 460 atletas, a com-

petição tinha tudo para ser um sucesso, no 

entanto, infelizmente o evento teve que ser 

cancelado, devido a uma virose local. 

Dos dias 12 a 16/07, em Uberlândia-MG, 

foi disputada a categoria INFANTIL com 

106 clubes e 586 atletas estiveram pre-

sentes no evento. O Clube obteve as se-

guintes colocações, 31° em medalhas, 14° 

infantil I, 24° infantil II e 18° colocação ge-

ral. Os medalhistas da nossa equipe foram: 

Felipe Mariotti, bronze em 800m Livre e 

400m Medley e a Heloisa de Souza Garute, 

bronze em 200m Borboleta. 
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Circuito Electrolux de Triathlon Olímpico

Clube Comercial
esporte

Aconteceu mais uma etapa do Circuito Electrolux de Triathlon Olímpico, na praia 

Mansa de Caiobá, edição de inverno. A disputa contou com a participação de mais de 

400 atletas dentre idades de 4 a 70 anos. 

Os atletas do grupo de Triathlon do Clube participaram das provas e após nadarem 

1,5km, pedalarem 40km e correrem 10km, conquistaram ótimos resultados.

França Albuquerque conquistou a 2º colocação na categoria 30/34 anos e 9º coloca-

ção no geral, Emilio José Martini conquistou a 3º colocação na categoria 35/39 anos e 

18º geral e Edesio Vanzetto conquistou a 6º colocação na categoria 40/44 anos e 27º 

geral.

A próxima etapa está marcada para o dia 16 de outubro, que será a da Primavera. 
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Desconto de 40% aos associados.

Transporte gratuito para crianças de até 14 anos. 

Isenção taxa de matrícula. 

Aulas de reforço gratuitas.

Fixo e Whatsapp

 Coqueiral,
A KNN Idiomas
inaugurou no bairro

Av. Brasil, 9021

knncascavelcoqueiral

45 3226 3310

agora com convênio ao associados. 
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astronauta, precisamos de ajuda!

Clube Comercial
Missão Espacial

Em uma missão espacial para o Clube Comercial, Kaio e Diana perderam 

o logo do Clube no espaço, vocês conseguem ajudar a encontrar? 

Dica: Para ficar mais fácil, pintem o desenho, o logo está em posse da 

barata galáctica.

12 de agosto | Dia Nacional das Artes.
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