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ENTRE PARA O NOSSO TIME E
AJUDE A SALVAR VIDAS.

SEJA UM DOADOR DE SANGUE.

- A doação é indicada em caso 
de hemorragias graves que 
podem acontecer por diversas 
situações, mais comumente 
acidentes, anemia grave, 
queimaduras de terceiro grau, 
hemo�lia, transplante de 
medula ou de outros órgãos, 
ou complicações de qualquer 
cirurgia.

Os pacientes oncológicos são 
os que mais precisam de 
sangue.

Importância
da Doação

Casos e situações em que é
necessário sangue doado:

Importância
da Doação



4 | Comercial News Fevereiro 2019 Comercial News Fevereiro 2019  | 5 

• Presidente: 
Dionizio Lubave Dudek
• Diretor de Marketing: 
Moacir Lucietto
• Jornalista Responsável:
Lenyne Machado
• Diagramação, Composição & Publicidade:
América Latina
• Impressão:
Gráfica Imperial

45 3038 7113
imprensa@clubecomercial.net.br
R. Recife, 2563 • Coqueiral • Cascavel, PR

EDITORIAL

EXPEDIENTE

VOCÊ SABIA?

… Que a Sede Campestre tem 
uma cancha de bocha novinha 
esperando por você para prati-
car a atividade?

… Que o clube está preparan-
do um campeonato de bocha?

… Que qualquer associado 
pode praticar esta atividade? 
Procure o departamento de es-
portes e se informe.

 A época de férias passou e foi 
movimentada na recreação do Comer-
cial. 
 Muitas atividades foram de-
senvolvidas para a criançada aprovei-
tar o mês de janeiro.
 Mas agora é hora de voltar às 
atividades normais, academia, futsal, 
tênis, ballet e todas as demais moda-
lidades voltaram a todo vapor nesse 
mês de fevereiro. 
 E já começamos com os even-
tos esportivos sendo organizados: Cai-
co, Comercial Runners, Interno de Tê-
nis, Sinuca e muitas outras atividades 
preparadas para os nossos associados.
 Aliás, a família comercial ga-
nhou um lindo espaço na entrada da 
Sede Social para momentos de des-
contração e as melhorias não param 
por aí, piscina, salão social, Sede Cam-
pestre também recebem investimen-
tos. 

QUER ANUNCIAR?
AMÉRICA LATINA

45 3222 6981 • 45 99984 0770
sidnei.villaca@americalc.com.br
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Equipe de natação de volta às atividades 

Volta das atividades

Clube Comercial
Geral

 As atividades culturais e es-
portivas retornaram no dia primeiro 
de fevereiro.
 Futsal, tênis, ballet, violão e 
demais modalidades já estão a todo 
vapor para o ano de 2019.
 Os associados que desejam 
praticar alguma das atividades es-
portivas oferecidas pelo clube po-
dem procurar o departamento de es-

portes e verificar a disponibilidade 
de horários e dias para começar a 
cuidar da saúde do corpo.
 Novas turmas estão dispo-
níveis para esse ano tanto na Sede 
Social quanto na Sede Campestre.
 Procure já o departamento e 
se informe sobre qual esporte com-
bina mais com você!
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Sede Náutica

Clube Comercial
Social

 Uma das sedes mais visita-
das durante o período de verão é a 
Sede Náutica.
 Localizada em Boa Vista da 
Aparecida as margens do rio Igua-
çu, a Náutica oferece ao associado 
um amplo espaço para camping com 
uma estrutura ótima.
 Além do cenário lindo em 
meio a vegetação, a sede proporcio-
na momentos de relaxamento e tran-
quilidade. 

 Se você ainda não conhece 
a Sede Náutica, programe-se com a 
família e desfrute dessa maravilha 
da natureza. 
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Moda, conforto
e qualidade 

VERÃO 2018
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Novas modalidades

Clube Comercial
Esporte

 O Comercial oferece aos 
seus associados mais de 24 modali-
dades.
 São atividades na área espor-
tiva e cultural que abrangem todas 
as idades e gostos. 
 Para o ano de 2019 mais op-
ções foram abertas pensando sempre 
no bem-estar do sócio, neste mês de 
fevereiro começas as aulas de sinuca 
para crianças e adolescentes e aulas 
de vôlei de areia.
 Procure o departamento de 
esportes para mais informações e 
faça sua inscrição. 
 Os horários disponíveis para 
estas modalidades são:
 
Turmas de Sinuca (Bola 8)
Terça e Quinta:
14h30 às 15h00 (11 à 13 anos)
15h00 às 15h30 (14 à 17 anos)

Quarta e Sexta:
14h30 às 15h00 (11 à 13 anos)
15h00 às 15h30 (14 à 17 anos)

Turmas de Vôlei de Areia
Quarta e Sexta feira:
10h00 às 12h00 
14h00 às 17h00

Espaço Sinuca

Os pequenos nas primeiras tacadas

Sinuca para os menores
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Isostretching

Clube Comercial
Esporte

 A coluna Vertebral é uma re-
gião exposta a diversas alterações que 
modificam o alinhamento do corpo, 
podendo gerar deformidades pelo 
excesso de tensão muscular e conse-
quentemente, a dor. 
 Como forma de prevenção e 
melhora dessas deformidades, pode-
-se utilizar o isostreching, que é uma 
técnica que protege as estruturas da 
coluna vertebral. Esse método é indi-
cado para pessoas de todas as idades e 
níveis de atividade física. 
 Essa técnica foi criada por 
Bernard Redondo, em 1974 e con-
siste em manter posturas que estimu-
lam o auto-crescimento, promovendo 
um esforço da musculatura profunda 
da coluna, durante uma expiração 

prolongada e deve ser praticado com 
consciência, concentração e controle 
das compensações.
 O isostretching tem por obje-
tivo equilibrar e harmonizar os grupos 
de músculos e articulações da coluna 
vertebral, além disso, ajuda no desper-
tar da consciência do corpo. Atua cor-
rigindo alterações da região e preve-
nindo-as, favorecendo na manutenção 
da postura correta.  
 Para que um músculo tenha 
qualidade, deve ter força e alonga-
mento, pois assim, ocorre de forma 
efetiva a mobilização, resultando em 
uma boa ação da coluna vertebral e 
um bom funcionamento locomotor.  

Fonte: Bernard Redondo, Isostreching, 
Fisio Cursos Curitiba, 2017;

 Vanessa Vilela et al. Efeito da técnica 
isostretching no equilíbrio postural. Fi-

sioterapia e pesquisa, v. 16, n. 2, p. 137-
142, 2009;

 A manutenção da postura for-
talece a musculatura, uma vez que, 
atua no despertar de fibras musculares 
aumentando o número de estruturas 
solicitadas para a manutenção da con-
tração. A sustentação da postura tam-
bém auxilia no alongamento da região 
da coluna ajudando na harmonização 
das tensões evitando compensações 
nas atividades do dia-a-dia.
 Todas as posturas devem ser 
mantidas durante uma expiração pro-
funda e prolongada. Dessa forma, me-
lhora-se a mobilidade das costelas e 
do principal músculo responsável pela 
respiração, o diafragma. 
 Sendo assim, essa técnica me-
lhora a musculatura da região da colu-
na vertebral, reduzindo as alterações e 
deformidades, facilitando o movimen-
to, corrigindo a postura, desenvolven-
do a consciência e melhorando a capa-
cidade respiratória.
 Procure o departamento de 
esportes e informe-se sobre a moda-
lidade no Comercial.
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- EXTINTORES NOVOS
- RECARGA DE EXTINTORES
- MANGUEIRAS DE INCÊNDIO

- CONEXÕES
- EPI’S

Extintores Aliança- Revista Aniversário- 297x 210 mm.pdf   1   12/04/16   10:19

Português | Matemática | Inglês

45 3037.6556 | 45 99961.7070
Rua JK - 1336 | 50m do Clube Comercial

sem taxa de matrícula
entre 21/janeiro e 20/março de 2019

Orientadora Débora B. Botan 
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Psicopedagogia e Neuropsicologia



22 | Comercial News Fevereiro 2019 Comercial News Fevereiro 2019  | 23 

3º Comercial Runners

Clube Comercial
Esporte

 O grupo de corridas Comer-
cial Runners já começou os treinos 
para a prova mais esperada do ano a 
3ª Corrida de Rua do Clube Comercial 
que acontecerá em abril.
 A prova está marcada para o 
dia 14 com percursos de 5, 10 e 15 km 
e ainda a categoria kids para os meno-
res de 16 anos. 
 Este será o terceiro ano que 
a prova acontece e a expectativa é de 
mais de 800 atletas a exemplo das edi-
ções anteriores.

- As inscrições para a corrida 
podem ser feitas pelo site: 
www.rodrigocirilo.com.br
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Bocha na 
Sede Campestre

Clube Comercial
Esporte

 A Sede Campestre oferece mui-

tas opções de lazer para o associado, 

além da academia, campos de futebol, 

tênis e outras atividades físicas, o local 

conta com uma cancha de bocha.

 O espaço foi todo reformado no 

ano de 2018 para que o sócio do Comer-

cial pudesse desfrutar de mais um espa-

ço de diversão.

 Para este ano de 2019 está sen-

do preparado um campeonato de bocha. 

 Procure o departamento de es-

portes do clube e conheça um pouco 

mais sobre a modalidade que está dispo-

nível para você e sua família. 

Bocha na Sede Campestre

Praticando o esporte

Lançamento
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REALIZE SEU SONHO
DE SER ENGENHEIRO

• Engenharia Civil
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Mecânica
• Engenharia Mecatrônica
• Engenharia de Produção

Cabe na sua agenda e no seu bolso

Aulas práticas em laboratório agendadas quinzenalmente

*Valor de mensalidade com 10% de desconto para pagamento na data do vencimento do boleto. Sujeito à disponibilidade de vagas no polo e reajuste anual, conforme
contrato de prestação de serviços educacionais.

Inscrições abertas

unicesumar.edu.br/hibrido

0800 600 6360
Cascavel - PR

Avenida Brasil, 3732 - São Cristovão
(45) 98406-6634

R$ ,00542 *

PAGINA SOBRANDO
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Colônia de 
férias

Clube Comercial
Social

 Tradicional no clube, a Colô-
nia de Férias foi realizada no mês de 
janeiro para a criançada.
 Muitas brincadeiras foram 
desenvolvidas para garantir a diver-
são de todos durante as tardes de fol-
ga.
 As crianças foram recepcio-
nadas no ginásio de esportes pelos 
instrutores da recreação e piscina 
térmica e na sequência eram dire-
cionadas as atividades como torta na 

movimentandoatividade no ginásio

CHEGOU EM 

CASCAVEL A FORMA

MAIS RÁPIDA DE PEDIR

SUA COMIDA!
SIGA-NOS:

 // APPETITDELIVERYBRASIL

 // APPETITDELIVERYBRASIL 

PEDIU,
CHEGOU! 

cara, corrida, brinquedos infláveis, 
oficinas, banho de piscina e muito 
mais, tudo organizado com muito 
carinho pelos instrutores que acom-
panharam os pequenos durante toda 
a Colônia.
 Com uma média de 90 crian-
ças por dia de 03 a 12 anos, a Colô-
nia de férias foi novamente um su-
cesso. 

tarde do cineminha maquiagem artística
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Caico

Clube Comercial
Esporte

 O Campeonato Interno de 

Futebol Suíço do Comercial terá iní-

cio no dia 18 deste mês.

 Serão três categorias dispu-

tadas, Livre, Sênior e Super Sênior. 

 Os jogos acontecem na Sede 

Campestre nas segundas e sextas a 

noite e aos sábados a tarde respecti-

vamente a cada categoria.

 Mais de 150 jogadores par-

ticipam da competição divididos em 

três categorias com duração prevista 

para 3 meses de jogos.

 Convide a família e prestigie 

os jogos do 37º Caico.

 Fotos dos campeões 2018:

Equipe Campeã Agrossol - 
Queiroz Agronegócios CAtegoria Super Sênior

Equipe Campeã União Categoria Sênior

Equipe Campeã Contábil Plus - 
Joga 10 Categoria Livre
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Comercial RunnersGrupo de Corrida

Clube Comercial
Esporte

 Após festas, férias ou apenas 
um período relax, já está na hora de 
voltar aos treinos.
 Sabemos que é necessário 
este período de descanso, pois o ano 
inteiro treinando e sem muito des-
canso pode gerar um estado de over-
training “ excesso de treinamento” , 
podendo ocasionar lesões, desgastes 
e por isso é necessário, deixar as 
pernas para o ar; 
 Pronto acabou a moleza e 
vamos lá, que este ano tem mais cor-
rida simples frente.
 Seguindo algumas recomen-
dações antes de retornar a rotina de 
treinos:
  - O ideal é reavaliar ou ava-

Instrutor Carlos Vieira e 
corredora Regiane Nobre

liar sua condição física junto ao mé-
dico e também com o profissional de  
ed. Física .
  - Após a liberação aí sim 
vem a dedicação aos treinos .
  - Com moderação, realizar 
exercícios de fortalecimento para 
que tenha uma estrutura forte e es-
tável, e neste mesmo período iniciar 
suas caminhadas ou corridas leves 
dentro das suas capacidades, sem 
treinos muito intensos, é conside-
rado um período de readaptação ou 
adaptação para aquele que está ini-
ciando.
  - Sempre procurar se hidra-
tar muito bem, além de uma alimen-
tação equilibrada, ainda mais neste 

calor que o corpo sofre mais.
  - Recomendamos um tênis 
ideal a sua pisada ou aquele que seja 
mais confortável, não apenas para 
suas corridas, mas sim para suas ati-
vidades físicas dirias. E se você for 
correr ao ar livre não esqueça deno-
dasse o protetor solar.
 Lembrando que os instruto-
res da academia poderão te auxiliar 
neste retorno de uma forma equi-
librada e saudável, orientando em 
seus treinos em um trabalho con-
junto ao grupo de corrida deixando 
preparado para a corrida do clube 
Comercial.
Bora lá treinar??
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Férias de Verão 
na recreação

Clube Comercial
Social

 O mês de janeiro foi de di-
versão no Comercial para a garotada 
da recreação.
 Várias brincadeiras foram 
organizadas nos três períodos para 
entreter os pequenos durante o perí-
odo que ficaram no clube.
 Oficinas, pintura e ativida-
des lúdicas estiveram na programa-
ção desenvolvida para a diversão de 
todos. 

diversão para todos

Atividade no ginásio

Momento de pintura

Atividade lúdica

EXCELÊNCIA ACADÊMICA
COM VALORES E PRINCÍPIOS

FAÇA SUA MATRÍCULA
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Venha para o CTG

Clube Comercial
Cultura

 Caros associados venham 

conhecer o Centro de Tradições Gaú-

chas Estância Colorada, fundado em 

05 de Julho de 1991 por um grupo 

de amigos sócios do Clube Comer-

cial que migraram de várias regiões 

do Rio Grande do Sul, com o objeti-

vo de cultivar a tradição e relembrar 

os tempos bons de rodas de chimar-

rão e conversas acompanhadas de 

um bom churrasco gaúcho, passan-

do para suas futuras gerações costu-

mes de um povo e sua cultura, que 

valorizam a família acima de tudo.

 O C.T.G. está aberto para 

visitação e quem tiver o interesse 

de participar dessa grande família 

as portas estão abertas, retorno das 

atividades a partir do dia 04 de fe-

vereiro, lembrando que não precisa 

nascer no Rio Grande do Sul para 

ser gaúcho e cultivar a tradição.

 A sede se localiza anexo ao 

Parque de Exposição Celso Garcia 

Sid, Rodovia 277, em um grande 

galpão onde são realizadas as ativi-

dades como danças, encontros e fan-

dangos. 

 

“Não é um mero “reviver o passa-

do”, mas “resgatar do passado, a 

esperança perdida”. 

 Barbosa Lessa.

Aguardamos a todos, 

um forte quebra-costelas.

Texto: LUIZA A. DE ÁVILA -2ª 

PRENDA JUVENIL DO CTG 

ESTÂNCIA COLORADA
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PAGINA SOBRANDO ou
anúncio

Segurança para os 
imprevistos. Proteção que 

você, sua família e seus 
funcionários necessitam em 

momentos inesperados.

Aproveite sua vida com toda a
tranquilidade que você merece!

UNICOOB CORRETORA DE SEGUROS

SEGUROS VIDA

Uma empresa controlada do Sicoob Unicoob

Ouvidoria: 0800 725 0996

Atendimento de segunda a sexta - das 8h às 20h

www.ouvidoriasicoob.com.br

Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458

Demais serviços de atendimento: www.sicoob.com.br/fale-conosco
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PROCURE O SICOOB MAIS PRÓXIMO!

Categorias:
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª.

1ª e 2ª Classe Feminina.

Valor: R$ 40,00.

Inscrições e mais informações no departamento de esportes.

I ETAPA DO
CIRCUITO INTERNO
DE DUPLAS
Taluana Sports
& Óticas Precisão
2019.

21
À

24
FEVEREIRO

PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 16 JANEIRO ATÉ DIA 12 FEVEREIRO
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MATRÍCULAS ABERTAS 

-3038 1013

Expressão 
Cascavel

Medicina
FAG 

Medicina
UFPR

Medicina
UFGD 
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Clube Comercial
Administrativo

Investimentos do Comercial

 A Associação Atlética Co-
mercial comemorará 55 anos em 
2019. 
 Durante todo esse período a 
transformação do Clube da Família 
é surpreendente, muitas melhorias 
são realizadas a cada gestão pensan-
do sempre no bem-estar do associa-
do. 
 Todos os investimentos rea-
lizados são discutidos e aprovados 
pelos conselhos do clube, levando-
-se em conta as necessidades e de-
mandas dos associados.
 Segundo o Diretor Financei-
ro, Pedro Paetzhold, essas melhorias 
e investimentos, sempre levam em 
conta as solicitações que os associa-

dos trazem aos Diretores do clube. 
“Todos os investimentos têm os pro-
jetos discutidos e avaliados profun-
damente, seja na real necessidade, 
seja na capacidade de investimento 
do clube”, completa o diretor.

Diretor Financeiro Pedro Paetzhold, 

Presidente do Conselho Diretor Dionizio 

Dudek e Diretor de Sede Social Adiles Frank

Parquinho recebeu melhorias
 para a criançada se divertir.
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Como devemos
separar o lixo?

Você sabia?

olha como é fácil!

 Para que o lixo doméstico 
produzido possa ser reciclado ele 
precisa ser, primeiramente, separado 
em casa. 
 Separar o lixo na própria re-
sidência é bem simples e pode trazer 
uma série de vantagens para os mo-
radores e para o meio ambiente.

Com pequenas atitudes e mudança 
de hábitos podemos ajudar a salvar 
o planeta? Entre para o nosso clube 
e ajude a salvar o planeta!

papelpappel metalmettal vidroviddro plásticoplásstico orgânico não reciclável

Papel:
Folhas e aparas de 

papel, jornais, revistas, 
caixas, papelão, 

embalagens de papel,
fotocópias, tetra pak.

Metal:
Latas de alumínio,
latas de aço: Óleo,
sardinha, molho de
tomate; ferragens,

arame, canos

Vidro:
Potes, copos,

garrafas, embalagens,
de molho, frascos.

Plástico:
Tampas, potes de alimen-
tos, garrafas PET, PVC,
recipientes de limpeza,
baldes, sacos e sacolas

plásticas

Orgânicos:
Restos de comida,
cascas de frutas

Não reciclável:
pilhas e baterias,

lâmpadas,
componentes
eletrônicos,
celulares.

CLUBECLUBE
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O suco detox se chama assim por sua 
composição. Estes auxiliam na desin-
toxicação do organismo, eliminando 
as toxinas que se concentram no nos-
so corpo devido à ingestão de comi-
das não tão saudáveis. Ele elimina os 
excessos que não são absorvidos pelo 
corpo. 
O suco detox é uma combinação de 
suco de frutas, verduras, legumes e 
hortaliças que trazem vários benefí-
cios para nosso organismo. Limão, 
abacaxi, couve, água de coco e gengi-
bre são os ingredientes mais usados, e 
com ação diurética, mas no verão você 
pode incrementar seu suco detox com 
ingredientes que auxiliem na manu-
tenção do bronzeado, com alimentos 
fontes de betacaroteno, presentes em 
frutas e legumes de coloração amare-
la/alaranjada e nos folhosos verdes-es-
curos.
Para auxiliar na perda de peso, pode-
-se acrescentar, produtos termogêni-
cos, que são alimentos que aceleram 
o metabolismo, como o gengibre, a 
canela, a pimenta, entre outros.
Também pode ser utilizado para o pre-
paro dos sucos detox:
- Spirulina: fonte de proteína e extre-
mamente nutritiva, com propriedades 
desintoxicante e depurativa, antioxi-

dante, anti-inflamatória e acelera o 
metabolismo;
- Chlorella: alga verde super rica em 
proteínas e vitamina B12. Promove 
sensação de saciedade e melhora a 
imunidade;
- Maca peruana: auxilia o emagreci-
mento, regulação hormonal, melhora 
o libido, promove energia e disposi-
ção;
- Matcha: contém altas concentrações 
de cafeína e antioxidantes, acelera o 
metabolismo e reduz a retenção de lí-
quidos. 
A eficiência do suco detox estará re-
lacionada também à sua alimentação, 
portanto, tenha uma alimentação sau-
dável e equilibrada, reduzido ou de 
preferência livre de alimentos embu-
tidos e condimentados.
Na A Naturalista Produtos Naturais e 
Suplementos você pode encontrar op-
ções para acrescentar em sua prepara-
ção, bem como detox prontos para o 
preparo!

Simone Francine Pereira                                  
Farmacêutica e Nutricionista    

                                                                      
A Naturalista - Produtos Naturais e 

Suplementos

SUCOS DETOX – 
VOCÊ SABE OS 
BENEFÍCIOS?

MATCHÁ

- Auxilia no emagrecimento,
reduzindo a gordura corporal;
- Desintoxicante e diurético;
- Auxilia na diminuição da celulite;
- Poder antioxidante, combate células
cancerígenas e o envelhecimento;
- - Auxilia na recuperação muscular;
- Antiinflamatório;
- Auxilia na redução do stress e
estimula o estresse;
- Promove a sensação de saciedade;
- Tem função energizante.
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OAKLEY 
EVZERO PATH 

PHOTOCHROMIC

NA SOMBRA 

NO SOL 

As Lentes Photochromic
escurecem no sol,

Proporcionando um maior
contraste visual mesmo em

ambientes com pouca
luminosidade. 


