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Campeãs!
Dupla feminina faz história em torneio

paranaense e trás título inédito
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e d i t o r i a l
Setembro é um mês no qual temos várias 

datas importantes a serem comemoradas, 

mas algumas devem ser destacadas.

A chegada do mês nos traz espontanea-

mente à memória a celebração de mais um 

aniversário da independência do País, no dia 

07. Nesse ano, em particular, celebramos o 

Bicentenário da Independência do Brasil, 

ocasião em que somos convidados a refletir 

acerca dos caminhos (e descaminhos) que o 

País trilhou nesses últimos 200 anos e quais 

têm sido seus principais desafios.

O Dia da Árvore é celebrado também em 

setembro, no dia 21. A data é importante 

para fazer a reflexão a respeito do desma-

tamento e da importância da conservação 

dos recursos naturais.

Temos, ainda, o setembro Amarelo, uma 

campanha que teve início no Brasil, em 

2015, e que visa a conscientizar as pesso-

as sobre o suicídio, de modo a evitar o seu 

acontecimento.

Ademais, setembro é o mês em que se 

inicia a Primavera. “Não se pode dizer para 

a primavera: tomara que chegue logo e 

dure bastante. Pode-se apenas dizer: ve-

nha, me abençoe com sua esperança, e 

fique o máximo de tempo que puder”. A 

frase do escritor Paulo Coelho resume bem 

o sentimento do momento.

Enfim, chegamos ao mês da primavera! 

Estação muito apreciada por boa parte das 

pessoas, pois a natureza fica mais colorida 

com flores de variados tipos. É possível vis-

lumbrar a beleza das floradas dos diferentes 

ipês, de diversas tonalidades.

Além de modificar a paisagem, a esta-

ção muda também as pessoas, deixando-

-as mais animadas e sensíveis. É também o 

início da preparação para o verão, quando 

nossos associados(as) irão desfrutar no nos-

so belo Parque Aquático.

O Clube Comercial deseja que estação 

traga esses sentimentos, que seja mais uma 

etapa dessa reconstrução e de “renasci-

mento”, depois de quase dois anos de es-

curidão e dificuldade da pandemia.

Como já disse certa vez o escritor-poeta 

Caio Fernando Abreu, “que a primavera 

venha leve, suave e calorosa, enchendo de 

cor o dia a dia e iluminando os corações ge-

lados”.

Um excelente início da Primavera a to-

dos(as) os associados(as) do Clube da Fa-

mília.

Presidente Luiz Carlos Eckstein e Esposa

Fátima Eckstein
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CAMPEONATO COSTA
OESTE DE BOLÃO

Clube Comercial
evento

Em mais uma edição do campeonato, os participantes disputaram no dia 30/07, na 

Sede Campestre o Clube Comercial, a etapa final da fase regional do Bolão. 

O torneio contou com a presença das seguintes equipes, Clube Comercial, Nova 

Prata do Iguaçu, Capitão Leônidas Marques e Guaraniaçu. 

O destaque ficou para a equipe de Capitão Leônidas Marques, que com 1.326 pon-

tos garantiu o primeiro lugar da competição. Com uma pequena diferença na pon-

tuação, em segundo lugar, ficou a equipe do Clube Comercial com 1.324 pontos. O 

terceiro lugar ficou para Guaraniaçu com 1.301 pontos. Já em quarto lugar foi para a 

equipe de Nova Prata do Iguaçu com 1.194 pontos. 

1º Lugar 2º Lugar

3º Lugar
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AMOR AS TRADIÇÕES EM MAIS UM MÊS
FARROUPILHA

Clube Comercial
evento

Conta a História que as primeiras botas que pisaram o oeste do Paraná e a nossa 

cidade de Cascavel foram as dos gaúchos, que é como são chamados os nascidos no 

Rio Grande do Sul. Vindos de um estado de tradições culturais muito fortes, a princípio 

causaram certa estranheza naqueles que se achegavam de outros estados.

Os CTGs são as “casas” dos gaúchos que deixaram o Rio Grande do Sul e estão pre-

sentes na maioria das cidades do país preservando usos e costumes dos antepassados.

E essas tradições gaúchas ganham ainda mais evidência no mês de setembro que é 

quando se comemora a “Semana Farroupilha”, nome dado em alusão à Guerra dos 

Farrapos contra o Império, de 1835 a 1845. Esse movimento revolucionário, que tinha 

como ideal liberdade, igualdade e humanidade, e durou cerca de dez anos, foi a mais 

longa revolução do Brasil.

E para comemorar esses feitos e também preservar a história de nossos pais, avôs e 

bisavôs, o CTG Estância Colorada organizou diversas atividades artístico/cultural para 

enaltecer a tradição e a cultura gaúcha.

E por isso o Estância Colorada faz um convite especial para quem ainda não conhece 

a cultura gaúcha e participe das nossas atividades.

“A cultura é muito rica, desde as danças às comidas e vestimentas. É sempre grati-

ficante receber pessoas novas”, reforça o patrão Hélio Zubeldia. Já para o Diretor ar-

tístico do CTG, Marcio Stanke “Eventos assim ajudam a disseminar e manter a cultura 

gaúcha e, por isso, é importante que as pessoas que ainda não conhecem, venham 

conhecer”
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Programação para o Mês Farroupilha

04 de setembro - Estância da Gurizada - Um dia todinho de atividades e brincadei-

ras sobre o tradicionalismo gaúcho.

O7 de setembro - Participação no Desfile cívico-militar

09 e 10 de setembro - Concurso Interno de Prendas e Peões Birivas

11 de setembro - Missa Crioula com almoço compartilhado.

17 de setembro - Baile do Prendado - Apresentação das novas Prendas e Peões do 

CTG - Gestão 2022/2024

20 de setembro - Dia do Gaúcho - Roda de Chimarrão e apresentações artístico/

cultural na Sede do Clube Comercial

Na semana de 19 a 25 de setembro o CTG participará das 17h às 19h de diversas 

manifestações culturais em diversos pontos da cidade. Esses locais serão divulgados 

em nossas redes sociais.

 Informações sobre as atividades:

Patrão Hélio Zubeldia: 45 -99977-4711

Diretor Artistico  Marcio Stanke :45 99971-5118

Diretor Cultural: Rodolfo Nitsche 45 -99806-6504



10  |  Comercial News Setembro 2022



Comercial News Setembro 2022  |  11 

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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WORKSHOP BALLET

Clube Comercial
cultura

Depois de dois anos, os espetáculos de Ballet voltaram a todo vapor. Dos dias 27 a 

29/07, foi realizado o WorkShop de Ballet 2022, que abrangeu o tema ‘This is Rock’’, 

homenageando o lendário Rock and Roll. 

Neste ano, tivemos a inovação de realizar esse evento no Teatro Municipal, desta 

forma as nossas bailarinas obtiveram um contato com o palco maior e assim adquiriram 

experiência para o espetáculo de final do ano. 

Este evento contou com a presença de 434 alunos entre as modalidades de Jazz, 

Ballet Clássico e Hip-Hop. Sob o olhar atento dos nossos instrutores, Alex Costa, Ca-

mila Dallagnol, Dayana Penteado e Larissa Oliveira, nossos alunos brilharam no palco, 

inclusive, impressionando as maiores autoridades da cultura municipal. As 3 sessões 

contaram com um público médio de aproximadamente 600 pessoas. 

Neste ritmo, iniciamos o mês de agosto, com o início dos trabalhos para o espetácu-

lo de final do ano, que acontecerá no final do mês do novembro e início de dezembro.
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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!
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Rua Minas Gerais, 2999 - Centro - Cascavel/PR
 (45) 3038-8046 | 99825-1115  
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Estacionamento com espaço prioritário!

Clube Comercial
estrutura

De forma a garantir o respeito ao espaço preferencial, proporcionar a comodidade 

e facilidade no momento de locomoção, o Clube Comercial, através do trabalho e de-

dicação da nova Diretoria, reservou no estacionamento vagas especiais para utilização 

exclusiva pelos idosos.

As vagas estão localizadas mais próximo ao acesso dos pedestres ao Clube, bus-

cando reduzir o trajeto a ser caminhado. Além da preocupação da Diretoria com o 

bem-estar dos nossos associados, é previsto no Estatuto do Idoso que haja as vagas 

específicas, em estacionamentos públicos e privados, destinadas para a faixa etária. 

Ao utilizar o estacionamento, seja consciente! Deixe o espaço prioritário àqueles que 

realmente têm direito ao uso.
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Interclubes Paranaense de
Classes de Tênis

Clube Comercial
esporte

Entre os dias 28 a 31 de julho, a equipe 

do Clube Comercial de Tênis participou 

do Interclubes Paranaense de Classes de 

Tênis, em Maringá-PR. A competição que 

é a maior do Brasil em número de partici-

pantes nesse ano contou com a vinda de 

43 entidades. 

Nossos tenistas participaram com 23 

equipes, representados por 47 atletas 

(sendo 18 no masculino e 05 no feminino). 

O Clube conquistou o 5º lugar geral, 

conseguindo em três categorias chegar 

à final e conquistando o título inédito na 

4ª Classe Feminino B com as associadas 

Solange Albiero e Maria Prestes que se 

tornaram as primeiras mulheres represen-

tando o Clube, a serem Campeãs do In-

terclubes. 

Lista de Resultados:

Andrew Andreis e Nicholas Sprenger

Vice-Campeões (3 Classe MA)

Amauri Sampaio e Antonio Prestes

Vice-Campeões (6 Classe MC)

Solange Albiero e Maria Prestes

Campeãs (4 Classe FB)
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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.
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JANTAR BAILE DOS PAIS

Clube Comercial
evento

Na noite da sexta-feira (12), o Clube Comercial promoveu um Baile em homenagem 

ao Dia dos Pais, para os associados do Clube e convidados. 

O evento aconteceu no Salão Social e reuniu 470 pessoas, que prestigiaram um 

fabuloso jantar, com um amplo buffet e após, a apresentação da dupla Walmir e Wan-

derley com um show acompanhado de muita dança e animação. 

Durante os momentos da noite, foram realizados sorteios de brindes ao público, 

promovidos por patrocinadores do evento.

1. Bastian e Lora 

2. Sicredi – Agencia Centro 

3. Sicoob

4. Gold Finger Joalheria e Ótica

5. Enjin Honda 

6. Leve Sports 

7. Auto Escola ABC 

8. Mega Atleta 

9. Fama Soldas 

10. Cavalo de Ferro Agropecuária 

11. Eletro Cardoso 

12. Aerium Jl Shopping 

13. Lojas Buenão

14. Panificadora Big Pão
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3º FASE PARANAENSE DE KARATÊ INTERESTILOS 

Clube Comercial
esporte

No dia 13/08, na cidade de Capitão Leonidas Marques-PR, ocorreu a 3º Fase Parana-

ense de Karatê Interestilos. Campeonato obteve a participação de 363 atletas de todo 

o estado do Paraná. 

Clube Comercial esteve presente com 15 atletas, que participaram das modalidades 

de kata e kumite. A equipe do Clube obteve o 4º lugar geral da competição com o 

número de 27 medalhas (12 ouros, 11 pratas e 4 bronzes).

Premiação:

Filipe Zanella Grapegia - 1º lugar em kumite 

Cristhian Marcos Andreani - 2º lugar em kumite e 4º em kata

Roberto Junior Lizzi Bonfim - 1º lugar em kumite e 2º em kata

Vladimir Rodrigues Paroli - 2º lugar em kumite e 2º em kata

Romildo Wandroski Junior - 1º lugar em kumite e 1º em kata

Antonio Carlos Rolloff - 1º lugar em kumite e 3º em kata

Marco Aurélio Malucelli - 2º lugar em kumite e 1º em kata

Isabella Baldin Pereira - 1º lugar em kumite e 1º em kata

Larissa Cortina Santos - 1º lugar em kata

Isabela Gasparin Soligo - 2º lugar em kumite e 2º em kata

Maria Eduarda Medeiros - 2º lugar em kata

Gabriel Franchesco Klann Paroli - 3º lugar em kumite

Nícolas Vicente Villas Boas - 2º lugar em kata

Bernardo Cosmo - 2º lugar em kata

Larissa dos Santos Ebbing - 1º lugar em Kumite e 2º lugar em kata

Equipe Revezamento Juvenil (Roberto e Gabriel) - 3º lugar em Kumite

Equipe Revezamento Adulto (Filipe, Cristhian e Romildo) - 1º lugar em Kumite

Equipe Revezamento Master (Marco, Antonio e Vladimir) - 1º lugar em Kumite
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DIA DO AMIGO

Clube Comercial
evento

Em comemoração ao Dia do Amigo, os instrutores da natação organizaram ativida-

des recreativas para comemorar a data nos dias 20, 21, 22, 23 e 25/07, nas Piscinas 

Térmicas do Clube. 

Foi uma semana de muita diversão para as crianças, que com certeza, já estão ansio-

sas para as próximas atividades especiais como a dessa semana

Curiosidade:

Dia 20 de julho é o Dia do Amigo. “A comemoração a data foi instituída em Bue-

nos Aires, na Argentina, e a partir daí foi gradualmente adotado em outras partes do 

mundo. A data foi criada pelo argentino Enrique Ernesto Febbraro. Ele se inspirou na 

chegada do homem à Lua, em 20 de julho de 1969, considerando a conquista não 

comente uma vitória científica, como também uma oportunidade de se fazer amigos 

em outra parte do universo”.
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EVENTOS MOVIMENTAM A SALA DE SINUCA

Clube Comercial
evento

Com a participação de 32 associados, divididos em 16 duplas, foi realizado o 11º 

Torneio de Duplas Formadas, ao todo, ocorreu 25 partidas para decidir a dupla cam-

peã, neste período, houve a divisão de quatro grupos com quatro duplas, onde joga-

ram entre si. Também aconteceu rodadas extras para desempatar alguns grupos, ao 

longo do campeonato, diversas partidas acirradas chegando na final os associados Ce-

zário Gwadera e Valderi Blank contra Wilson Godinho Paes e Darcy Tonette, resultando 

a dupla campeã por 2x0, Wilson e Darcy.

No começo do mês de agosto, ocorreu a 3ª Etapa do Regional Individual de Sinu-

ca, nas mesas do Clube Comercial. A competição foi um sucesso, com a participação 

de mais de 64 competidores e o torneio teve a duração de dois dias e de diversos con-

frontos disputadíssimos. Entre os participantes, os destaques ficaram para o Fabinho 

de Cascavel, que garantiu o título de campão da etapa e maior tacada com 75 pontos. 

O segundo lugar ficou para Vaca de Marialva, seguido de Serginho de Foz do Iguaçu 

(3º lugar) e Danilo de Maringá (4º lugar). 

Aconteceu também a já tradicional disputa entre os Clubes Comercial e Tuiuti no 

Torneio de Sinuca Tuicial, que nesta etapa contou com a participação de 24 com-

petidores, sendo 12 do Clube Comercial e outros 12 do Tuiuti Esporte Clube. Foram 

realizadas 32 partidas, que o ganhador era decidido com disputas em melhor de três, 

no qual o Comercial saiu vencedor pelo placar de 25 a 7.

Associados recebem os troféus no Torneio de 
Duplas Formadas

Fabinho de Cascavel é destaque no Regional 
de Sinuca
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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 JULHO/2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLUBE COMERCIAL
BALANCETE

  
  

 

 

 

 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

Luiz Carlos Eckstein                    Helio Nethson 

       Diretor Presidente                              Diretor Financeiro 

 

 

Selso José Fachim dos Santos 

Contador 
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Torneio de Tênis AAC Com Convidados

Clube Comercial
esporte

Nos dias 20 a 24/07, nas quadras da Sede Social do Clube Comercial, aconteceu 

o Torneio de Tênis AAC com convidados. A competição contou com a participação 

de 181 inscritos, divididos em 11 categorias. O torneio serviu de preparativo para o 

Interclubes Paranaense de Tênis, que ocorreu em Maringá-PR, grande evento tenístico 

esperado entre os tenistas.

Lista de Campeões/Finalistas:

1ª Classe

Campeão: Bruno Soccol 

Vice: Andrew Andreis

2ª Classe

Campeão: Lucas Bobato

Vice: João Nicolau

3ª Classe

Campeão: João Sonda

Vice: Marcelo Araldi

4ª Classe 

Campeão: Gustavo Michaelsen 

Vice: Gilliard Brair

5ª Classe

Campeão: Rafael Sponchiado

Vice: Heitor Vanelli

1ª Classe Feminino 

Campeã: Ana Carpenedo

Vice: Solange Albiero

2ª Classe Feminino

Campeã: Elisa Ferlin

Vice: Flávia Barros

3ª Classe Feminino

Campeã: Andressa Andreis

Vice: Nilseia Silva

4ª Classe Feminino 

Campeã: Gabriela de Carli

Vice: Natasha Ribeiro

Categoria 10 Anos

Campeão: Samuel Chagas

Vice: Daniel Souza 

Categoria 12 Anos

Campeão: Francisco de Sá

Vice: Heitor Dambros
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Festival Amistoso de Voleibol

Clube Comercial
ESPORTE

A equipe de voleibol feminino juvenil do Clube esteve presente no Festival Amistoso 

de Voleibol que ocorreu no Centro Universitário FAG. No total 12 equipes de quatro 

entidades participaram do evento, Clube Comercial, Colégio Wilson Joffre, Colégio 

São Cristóvão e Colégio FAG. 

O intuito do evento foi promover o voleibol para as categorias de base do município 

de Cascavel, que acabam tendo dificuldade para achar eventos para participar, depois 

da realização dos Jogos Escolares Fase Municipal. Na categoria feminino A, categoria 

que a nossa equipe participou, as nossas meninas venceram a equipe do Wilson Joffre, 

e foram superadas pelo colégio São Cristóvão, no confronto seguinte, o Wilson Joffre 

derrotou o São Cristóvão, deixando a competição empatada em vitórias, levando a 

classificação para o critério de desempate de pontos, onde o Clube Comercial ficou 

com a segunda colocação.
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(45) 99852-1819 | Cascavel

 (45) 99158-3506 | Toledo

Mais de 1200 tipos de exames,
30 especialidades médicas e

procedimentos odontológicos
sem mensalidades
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Gráfica Rápida

Rua Marechal Cândido Rondon, 2460 - Centro

(45) 3037-2244



DIA MUNDIAL
DO CORAÇÃO

Clube Comercial
SAÚDE

Comemorado em 29 de setembro, o Dia Mundial do Coração busca conscientizar 

e alertar a população sobre a importância de manter hábitos saudáveis e preservar a 

saúde do coração, uma vez que as doenças cardiovasculares estão entre as principais 

causas de morte no mundo.

Entre os principais fatores de risco para a ocorrência dessas doenças estão: diabetes, 

hipertensão, tabagismo, estresse, obesidade, doenças da tireoide, colesterol alto e 

histórico familiar.

Pequenas mudanças nos hábitos de vida podem fazer uma grande diferença na saú-

de do seu coração.

 

 • Pratique exercícios físicos regularmente;

 • Mantenha uma alimentação saudável e equilibrada: consuma mais fru-

tas, verduras e legumes, evite o excesso de sal, açúcar, frituras e gorduras saturadas

 • Evite a obesidade, mantenha um peso adequado;

 • Não fume e modere no uso de álcool

 • Diminua o estresse

 • Cultive momentos de lazer

 • Consulte seu médico regularmente

 

Siga essas dicas e mantenha seu coração saudável e feliz!



Rua Flamboyant, 2688 - Recanto Tropical
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FINAIS CAIFUSA 2022

Clube Comercial
ESPORTE

No mês de agosto aconteceu as finais do XXXIX Caifusa 2022 no Ginásio de Espor-

tes da Sede Social.

Dia 15 de agosto, as equipes do LIVRE realizaram a decisão de 3º lugar e final, cate-

goria que contou com a participação de nove equipes e de 97 atletas. A disputa pelo 

bronze foi entre os times, Assecon e BS Marketing, e após um jogo extremamente 

disputado, a Assecon conseguiu a vitória pelo resultado de 7 a 5 conquistando o ter-

ceiro lugar. Na grande final, as duas ótimas equipes, ADI Gráfica e Sevres Professional 

concretizaram um confronto de tirar o fôlego, no entanto, a ADI levou a melhor, 7 a 6, 

e se tornou campeã da edição de 2022 do campeonato.  

Lista de premiações:

Campeão - ADI Gráfica

Vice-campeão - Sevres Professional

Terceiro lugar - Assecon/Certioeste/Unilabor

Atleta disciplina - André Maranhão (Assecon)

Artilheiro - Rafael Lopes (ADI Gráfica)

Goleiro menos vazado - João dos Santos (ADI Gráfica)

Melhor jogador do campeonato - Rafael Lopes (ADI Gráfica)

Destaque da final - Rafael Lopes (ADI Gráfica)

Na mesma semana, ocorreu os jogos finais do SÊNIOR, categoria que contou com a 

participação de seis equipes e de 66 atletas. A disputa pelo bronze foi entre os times, 

Casa da Butina e Exclusivas Tintas, e após uma ótima atuação e vitória por 7 a 3, a 

equipe da Casa da Butina conquistou o terceiro lugar. Na grande final, as duas exce-

lentes equipes,  Escola de Futebol Racing e Agrossol Sementes, proporcionaram uma 

partida emocionante até o fim, com o empate no tempo normal de 1 a 1, o jogo foi 

para os pênaltis, e após grandes emoções, com vitória por 5 a 4 nos pênaltis, a Escola 

de Futebol Racing se sagrou campeã do Caifusa 2022 Categoria sênior. 
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Lista de premiações:

Campeão - Escola de Futebol Racing

Vice-campeão - Agrossol Sementes

Terceiro lugar - Casa da Butina/ABC Auto Escola/Joga 10

Atleta disciplina - Valter Kolln (Exclusivas Tintas)

Artilheiro - Claudio Dezan (Casa da Butina/ABC Auto Escola/Joga 10)

Goleiro menos vazado - Christian Zanotelli (Agrossol Sementes)

Melhor jogador do campeonato - Evandro Reche (Agrossol Sementes)

Destaque da final - José Antonio Bittar (Escola de Futebol Racing)

Livre

Artilheiro, Melhor Jogador do Campeonato e 
Destaque da Final - Rafael Lopes (ADI Gráfica)

Campeão - ADI Gráfica

Atleta disciplina - André Maranhão (Assecon)

Goleiro menos vazado - João dos Santos (ADI 
Gráfica)

Terceiro lugar - AsseconCertioesteUnilabor Vice-campeão - Sevres Professional
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Artilheiro - Claudio Dezan (Casa da ButinaABC 
Auto EscolaJoga 10)

Campeão - Escola de Futebol Racing

Atleta disciplina - Valter Kolln (Exclusivas Tintas)

Destaque da final - José Antonio Bittar (Escola 
de Futebol Racing)

Goleiro menos vazado - Christian Zanotelli 
(Agrossol Sementes)

Terceiro lugar - Casa da ButinaABC Auto Es-
colaJoga 10

Melhor jogador do campeonato - Evandro Re-
che (Agrossol Sementes)

Vice-campeão - Agrossol Sementes

Sênior
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