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e d i t o r i a l

PAI

Este homem que admiro tanto,

com todas as suas virtudes

e também com seus limites.

Este homem com olhar de menino,

sempre pronto e atento,

mostrando o caminho da vida que está pela 

frente.

Mestre contador de histórias

traz em seu coração tantas memórias,

espalha no caminhar muitas esperanças, cer-

tezas e confiança.

Homem alegre e brincalhão,

mas também, às vezes, silencioso e pensativo, 

homem de fé e grande luta, 

sensível e generoso.

O abraço aconchegante a acolher, este ho-

mem, meu pai, com quem aprendo a viver.

Pai, paizinho, paizão…

meu velho, meu grande amigão,

conselheiro e leal amigo:

Infinito é teu coração.

Obrigado, pai, por orientar o meu caminho, 

feito de lutas e incertezas, mas também de 

muitas esperanças e sonhos.

Texto Autor Desconhecido

O Clube da Família deseja um Feliz Dia dos 

Pais para todos!!!

Forte abraço.

Pedro José Engroff Paetzhold
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ser 
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Clube Comercial
SEDE CAMPESTRE

A sede campestre inaugurada em 

1988, onde antes era o Alanu´s Park, 

pelo então presidente Emílio Fer-

nando Martini. Era um passo a mais 

para expandir o Clube Comercial 

que precisava de mais espaço para 

seus sócios.

Localizada a 7km do centro, com 

área de mais de 89 mil metros qua-

drados, o sócio poderia finalmente 

ter um espaço de contato com a na-

tureza com várias opções de lazer.

- boliche com oito pistas

- cancha de bocha

- cinco campos de futebol suíço

- dois salões de festas

- piscina de água corrente

- academia

- diversas churrasqueiras 

- ampla área de camping.

Desde 1988 a sede teve vários in-

vestimentos, e finalmente agora em 

2021 o Clube Comercial apresenta 

uma grande reforma, dando nova 

cara a sede campestre, deixando-a 

mais moderna com um ambiente 

confortável para o uso diário dos 

associados. Entre as melhorias mais 

importantes, o estacionamento foi 

completamente AMPLIADO e revi-

talizado, aumentando o número de 

vagas, pavimentação das ruas em 

concreto,  galerias pluviais para o 

escoamento das águas com tubula-

ção subterrânea, substituição da ilu-

minação das vias, nova e moderna 

portaria e acesso por vía privativa, 

aumentando a segurança dos asso-

ciados, pintura nova em toda a sede 

campestre.

A visão de futuro e planejamento 

da atual gestão, presidida pelo Sr. 

Pedro José Engroff Paetzhold, en-

trega uma sede campestre comple-

tamente revitalizada, pronta para 

décadas de funcionamento pleno, 

na qual os sócios poderão desfrutar 

na plenitude já a partir desse ano.

Confira um pouquinho dessa revolu-

ção, na página ao lado:

NOVA SEDE CAMPESTRE
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A academia do Clube Comercial 

realizou diversas aulas temáticas 

com direito a decoração de festa ju-

nina, comidas típicas, muita diversão 

e caracterização dos instrutores e as-

sociados. Com o objetivo de promo-

ver a saúde, bem-estar e também a 

interação e sociabilização entre os 

alunos, as atividades foram de gran-

de sucesso e receberam vários elo-

gios dos participantes! 

O Aulão “Ginástica Caipira” re-

alizado nos dias 28/06 a 02/07, no 

período da manhã, tarde e noite. As 

aulas com músicas caipiras e quadri-

lhas individuais em meio ao espaço 

todo decorado da academia e carac-

terizações animou os associados. Ao 

fim da semana, aconteceu um sor-

teio de uma cesta de suplementos 

do patrocinador Blindagem, a qual a 

felizarda ganhadora foi a associada 

Rosana Camargo. 

No dia 28 aconteceu o Aulão Cai-

pira da turma de Aero Ritmos na 

sala de ginástica, com muitas danças 

e também elogios dos participantes. 

Já no dia 30 de junho, os asso-

ciados da sala cardio entraram em 

clima de festança e participaram da 

Gincana Caipira Sô, um aulão tradi-

cional do calendário de eventos da 

academia, com brincadeiras de cabo 

de guerra, acerte o alvo, pescaria, 

dentre outras. 

Para fechar as atividades temáti-

cas, no dia 03 de julho foi lançado 

o MIX 08 do Aero Jump com uma 

aula bem animada e muitos associa-

dos caracterizados. Ao fim do even-

to foram distribuídos aos participan-

tes doces juninos, quentão, suco e 

pastéis.  

Devido a pandemia, durante a re-

alização dos acontecimentos, foram 

respeitadas todas as medidas de 

segurança necessárias para evitar o 

contágio do COVID-19, como o dis-

tanciamento, álcool em gel e utiliza-

ção corretamente da máscara. 

Academia entra em clima de festa junina
e realiza aulas temáticas! 

Clube Comercial
ACADEMIA
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Lançamento Mix 08 Aero Jump

Colaborados Caracterizados

Aulão “Ginástica Caipira”

Lançamento Mix 08 Aero Jump

Comidas Típicas!

Gincana Caipira Sô
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Em maio, um dos sócios mais lon-

gevos do Clube Comercial resolveu 

usar as redes sociais para contar um 

pouco de sua história. Antenor Ce-

liberti , fi lho de agricultores do in-

terior do município de Getúlio Var-

gas-RS, como a história de muitos 

pioneiros da região, seu Antenor 

conta com bom humor como foi o 

deslocamento da família ainda em 

1944 para São Valentim, onde foi 

preciso abrir a mata para construir o 

novo lar. A caça, os primeiros lotes 

de roça, e a maneira quase total-

mente artesanal do plantio e trans-

porte de feijão, milho, soja e cana 

de açúcar. A construção do engenho 

e dos alambiques e as longas jor-

nadas levando os produtos sobre o 

lombo de burros.

Seu Antenor nos conta como foi 

sua passagem pelo exército, a bordo 

da ´Maria Fumaça´ até Santana do Li-

vramento. E também suas diversões 

na juventude, jogando bocha, sinu-

ca e futebol, e tocando seu violão e 

cantando.

Em Nonoai já trabalhando no co-

mércio, seu Antenor nos conta como 

conheceu sua esposa com quem vi-

vem apaixonado até hoje, uma linda 

história de amor que construiu uma 

belíssima família.

E no fi nal do vídeo ainda somos 

brindados com algumas poesias es-

critas pelo próprio Antenor e decla-

madas com um espírito guerreiro e 

ainda jovial.

O Clube Comercial tem muito or-

gulho de seus sócios e espera em 

breve ver mais histórias assim.

A trajetória dos nossos sócios

Clube Comercial
nossos sócios

Antenor Celiberti

Quem quiser conferir 
o vídeo na integra é 
só apontar a câmera 
para o QR code.
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Acontece
no comercial

VISITA AS obras da sede social

Visita do Presidente do Conselho Diretor (Pedro Paetzhold) e Deliberativo (Gilberto Ávila), as obras da Sede Social. 

Visita do Presidente do Conselho Diretor (Pedro Paetzhold) e Deliberativo (Gilberto Ávila), as obras da Sede Social. 

Reunião com os dirigentes da Construtora Bastian e Lora.
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 Atletas da natação compe-

titiva das categorias mirim a sênior 

participaram de tomadas de tem-

po valendo ranking para o Estadu-

al e Brasileiro através do programa 

de provas do Sul Brasileiro, no qual 

cada atleta nadou quatro provas 

conforme programação. 

 Os tempos realizados serão 

repassados a Federação que pos-

teriormente divulgará o resultado e 

ranking. 

 A equipe se prepara para as 

próxima competições que tem previ-

são para acontecer a partir de julho, 

dentre elas o Campeonato Brasileiro 

no qual os atletas através das toma-

das dos tempos estão na busca de 

índices para participações dos cam-

peonatos. 

 Durante o período da pan-

demia de COVID-19, os treinos da 

equipe estão acontecendo de acor-

do com as restrições seguindo o de-

creto, respeitando todas as medidas 

e cuidados. 
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A equipe de Futsal Competição 

participou da 1ª Super Copa Cas-

cavel Futsal de Menores. A disputa 

contou com 46 equipes das regiões 

de Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, 

Maringá, Francisco Beltrão, Media-

neira e Laranjeiras do Sul. 

O Clube Comercial participou nas 

categorias SUB 09, SUB 11, SUB 12, 

SUB 13 e SUB 14 conquistando óti-

mos resultados! 

Campeões

Equipe SUB 09

Arilheiro: Leonardo Savani

Goleiro menos vazado: Guilherme

Terceiro colocado

Equipe SUB 12

Equipe SUB 14

Artilheiro: Nicolas 

Quarto colocado

Equipe SUB 12

Super Copa Cascavel Futsal de Menores

CLUBE COMERCIAL
FUTSAL
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Compre pelo whatsapp 

(45) 3037 - 7063 
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Compre pelo whatsapp 

(45) 3037 - 7063 
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No dia 11 de Julho foi realizada a 1º Etapa do Power Tri Brasil, no litoral do Pa-

raná, na praia de Caiobá. Após um longo período sem provas nossos tri atletas 

não decepcionaram e subiram ao pódio. 

A prova consistiu em 1 Km de natação, 50 Km de ciclismo e 10 km de corrida.  

Na categoria 30-34 anos, Francisney Rodrigues conquistou a quinta colocação. 

Na categoria 35-39 anos, Emilio Martini conquistou a 8º colocação. Na catego-

ria 40-44 anos tivemos dobradinha com Daniel Thomé Schroder em 4º lugar e 

Edesio Vanzetto em 5º lugar. 

POWER TRI ETAPA CAIOBÁ 2021

Clube Comercial
triathlon
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Faça mais pelas suas conquistas. Faça fisk.

Matricule-se já!

Aulas presenciais

ou on-line.
Certificações internacionais

Michigan Language Assessment  |  Siele

Apps e Games

Cyber Fisk 3.0, e-book,

QR Code e outros

ConteúdoS digitais

Material digital exclusivo

•

•

•

Fisk Web

Aulas on-line ao vivo

com a mesma experiência

da sala de aula

SPEED
Inglês em 18 meses

Personalizado

Turmas reduzidas

e atendimento individualizado

•

•

•

Fisk Cascavel
    Tel.: 3326-1088         99937-1819
    Rua Recife, 2158 - Centro             @fiskcascavel Inglês   |   Espanhol

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY
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Clube Comercial
página do associado
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Pedidos 

limitados! 

Garanta 
sua.... 

99985-1555
a 

45

Feijoada 
DO PEDRINHO 

Feijoada completa, arroz, farofa,

couve, torresmo, laranja.

RESERVAS E PEDIDOSRESERVAS E PEDIDOSAS E PEDIDOSAS E PEDIDOSAS E PEDIDOSRESERVRESERVAS E PEDIDOSAS E PEDIDOSAS E PEDIDOSRESERVRESERVAS E PEDIDOS

A    
A    

C
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O técnico do Futsal Competição do Clube Comercial e jogador Aladinho 

recebeu da Câmara Municipal a Medalha Esportiva Osmar “Xiquinho” Zimmer-

mann no dia 17 de junho. 

A Medalha instituída no Município de Cascavel para homenagear aqueles 

esportistas que contribuíram, elevaram e engrandeceram o esporte na cidade, 

principalmente para atletas que foram destaques e continuam sendo em todas 

as modalidades esportivas. 

Essa homenagem proposta pelo vereador Josias de Souza (MDB) reconhece 

Norberto Aladinho Macedo Dutra por toda sua contribuição para o esporte, 

artilheiro absoluto do Cascavel Futsal no início dos anos 2000, pelo seu talento 

no futsal nas suas atuações nas quadras, lembrado em todo o Brasil. 

TÉCNICO DE FUTSAL RECEBE HOMENAGEM
DA CÂMARA DE VEREADORES

Clube Comercial
ESPORTES

Técnico do Futsal Competição e Atleta, Aladinho

Presidente do Clube Pedro Paetzhold, Vereador 
Josias, Técnico Aladinho e Vice-Presidente do 
Clube Luiz Carlos
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No mês de julho as equipes de Voleibol Feminino e Masculino do Clube 

Comercial participaram da SuperCopa no colégio Auxiliadora. Ao todo partici-

param 14 equipe divididas em dois grupos (A e B), sendo sete femininas e sete 

masculinas orientadas pela técnica Gabriela. 

Confira o placar dos jogos femininos:

Divas 2 x 1 Comercial

Catanduvas 2 x 0 Comercial

Tmj 2 x 0 Comercial

Confira o placar dos jogos masculinos:

Lado Oposto 2 x 0 Comercial

Toledo 2 x 0 Comercial

A.A.B.B/V.C.C Juvenil 2 x 0 Comercial

Resultado final: 6º lugar geral.

SUPER COPA DE VÔLEIBOL FEMININO 

Clube Comercial
ESPORTES
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ENTRE PARA O NOSSO TIME E
AJUDE A SALVAR VIDAS.

SEJA UM DOADOR DE SANGUE.
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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



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

E N G E N H A R I A S  E A D
U N I C ES U M A R

INÍCIO IMEDIATO

Com a nossa metodologia híbrida, você estuda com realidade aumentada, games 
interativos, inteligência artificial e robótica e depois coloca seus conhecimentos em 
prática nos encontros presenciais que acontecem no polo. Nos laboratórios 
equipados com tecnologia de ponta, você compartilha experiências com os colegas 
de turma sob orientação de um tutor facilitador para um aprendizado imersivo, que 
permite a você viver o dia a dia da profissão.

ENGENHARIA CIVIL

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

ENGENHARIA ELÉTRICA

CONHEÇA NOSSOS CURSOS: 

ENGENHARIA MECÂNICA

ENGENHARIA MECATRÔNICA
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Clube Comercial
esportes

No último final de semana foi realizado a tomada de tempo da natação competi-

ção com a presença de 65 atletas do Clube Comercial, Aqua Foz e Cataratas/Foz. 

O evento organizado pela Federação Paranaense de Natação e realizado sem 

público teve o objetivo de garantir índices para o Campeonato Brasileiro Infantil 

que aconteceu no mês de julho em Minas Gerais e Recife. 

Nadadores participam de tomada de tempo para 
Campeonato Brasileiro 
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#DiadosPais
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Clube Comercial
ESPORTE

A segunda etapa do circuito “Óti-

cas Precisão / Taluana Esportes” 

aconteceu entre os dias 1 a 4 de 

julho nas quadras de tênis da Sede 

Social. O evento contou com a par-

ticipação de 64 duplas divididas em 

oito categorias.

1ª Classe 
Campeões: 
Andrew Andreis/Bruno Soccol 
Vice-Campeões:
Diogo Mayer/Leonardo Maciel

2ª Classe 
Campeões:
Adriano Odilon /Júlio Correa
Vice-Campeões:
Eduardo Assunção/Edson Ricardo

3ª Classe 
Campeões:
Renato Pereira/Enoque Almeida
Vice-Campeões:
Thiago Souza /Wlademir Rodrigues

4ª Classe 
Campeões:
Rafael Fernandes/Cassius Nardi
Vice-Campeões:
Marcio Miura/ Cristiano Goulart

5ª Classe 
Campeões:
Gilliard Brair Stacke/Robert Finger
Vice-Campeões:
Rodolfo Batista/Jocemar Vascelai

1ª Classe Feminino
Campeãs:
Ana Carpenedo/Silvana Longo
Vice-Campeãs: 
Maria Prestes/Solange Albiero

2ª Classe Feminino
Campeãs:
Jaquilene Costa/Virlene Selzler
Vice-Campeãs:
Silvia Paludo/Irani Mocelin

3ª Classe Feminino
Campeãs:
Lohana Medeiros/Lisiara Royer
Vice-Campeãs:
Fernanda Ferreira/Giosele Cortina

TORNEIO DE TÊNIS
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1ª Classe Feminino

2ª Classe Feminino

3ª Classe Feminino

4ª Classe

1ª Classe

2ª Classe

3ª Classe

5ª Classe
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Recuperação mais
rápida e eficaz 

Reduz inflamação 

1 a 6 sessões 

TRATAMENTO COM
ONDAS DE CHOQUE
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Clube Comercial
ESPORTE

No início do mês de julho iniciou a 38ª edição do Campeonato Interno de 

Futsal – CAIFUSA 2021.

O tradicional campeonato promove uma opção de lazer aos associados des-

pertando o lado competitivo na quadra de futsal.

Neste ano conta com 17 equipes divididas nas categorias livre  e sênior tota-

lizando 191 atletas inscritos. Os jogos do Caifusa acontecem nas sextas (a partir 

das 19h00), sábados (a partir das 14h45) e segundas-feiras (a partir das 19h00) 

no Ginásio da Sede Social.

O arbitral e sorteio das duas categorias foi realizado no dia 30 de junho, no 

qual foram discutidos assuntos de relação à organização do campeonato, horá-

rio de jogos, forma de disputa e arbitragem. 

XXXVIII CAIFUSA 2021

Categoria LIVRE

80 FCRB - FORMATURA

ADI GRAFICA - ATITUDE UNIFORMES - GILMAX B

ACARAY - PH IMPORTADOS - BARBEARIA 2 IRMÃOS

ASSECON - CERTIOESTE - UNILABOR
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EXCLUSIVAS TINTAS

IGUAÇU REPRESENTAÇÕES -  MERCADÃO

OLYMPO ACADEMIA - OLHAR DOWN

RESTAURANTE ROANI - CISDRH

HABITA BR CONSTRUTORA

LOTÉRICA MEGASORTE

RB FORMATURAS
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CATEGORIA SÊNIOR

Clube Comercial
ESPORTE

NOTOYA-CISD RH-ORGANAC

ABC AUTO ESCOLA - JOGA 10 - CASA DA BUTINA

RB FORMATURAS - INJETRONIC

KAFER CHURRASQUEIRAS - ATITUDE UNIFORMES
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