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Com o início da primavera e a
proximidade do verão, a freqüência de nosso
Clube aumenta substancialmente,
principalmente aos finais de semana quando
os associados, atraídos pelos dias
ensolarados e aprazíveis destes meses,
procuram nossas excelentes instalações para
se divertir com segurança e tranqüilidade.

Local ideal para os que procuram
refrescar-se nestes dias quentes, a piscina
transforma-se na grande vedete da estação.
Com águas mornas e rigorosamente
monitoradas por nosso departamento de
manutenção no que se refere à qualidade,
além de trampolins olímpicos e enorme
escorregador observados de perto em tempo
integral por salva-vidas, torna-se o abrigo
ideal para os adeptos dos esportes
aquáticos.

Fica claro e notoriamente
comprovado que a presença do sol aumenta
o número de banhistas, entretanto, ele não
é o único responsável pela potencialização
dessa conta. Outros fatores colaboram, e

muito, com a equação: a busca atual pela
qualidade de vida, a preocupação crescente
com a saúde cardiorrespiratória, o desejo
de longevidade, além das mudanças
estéticas e rejuvenescedoras alcançadas
através dos exercícios físicos aquáticos
combinados à boa alimentação.

Aliás, o último tópico mereceu
grande atenção de nossa administração que,
em maio, por meio de pesquisas de satisfação
realizadas pela equipe de marketing com os
usuários dos restaurantes, detectou a
necessidade de mudanças no cardápio para
as estações quentes do ano. Optamos pelos
ingredientes leves da culinária japonesa no
Bar da Piscina. Inovação recebida com
enorme sucesso pelo público.

Enfim, pouco a pouco adequamos
nossas instalações e deixamos o Clube da
maneira como o sócio deseja e merece.

Roberto Cabariti

PALAVRA DO PRESIDENTE
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TARDE ÁRABE
Na melhor tradição da cultura sírio-

libanesa, em 24 de setembro o Esporte Clube
Sírio promoveu a Tarde Árabe. O público que
lotou a boate assistiu a apresentações de
Dança do Ventre, Poesia, Shows, Piadas, além
de se deliciar com pratos típicos e outras
atrações ao fim do evento.

FINAL DO CONCURSO DE RECEITAS
Em 28 de setembro aconteceu, com

grande sucesso, a final do I Concurso de
Receitas do Esporte Clube Sírio. Após a
apresentação dos pratos, o corpo de jurados,
composto por membros da diretoria e
associados ilustres (Fabio Kadi, Raul Sarhan,
Flávio Cateb, Ricardo Felipe Sallun, Luciana
Cabariti, Gabriel Sayegh e Arlette Nastas
Akel), escolheu os vencedores nas categorias
salgado e doce. Confira abaixo as receitas
que entraram para o cardápio do Clube.

SALGADO
1º colocado: Maria do Carmo Fogaça - Arroz
com Berinjela
2º colocado: Florinda Bouassali -  Kibe de
Batata
3º colocado: Rejane Salete Fiorito Lisboa -
Badejo ao Forno

DOCE
1º colocado: Maria do Carmo Fogaça - Manjar
dos Deuses
2º colocado: Mauro Feres Mourad - Pavê de
Chocolate com Nozes
3º colocado: Eliana Siuffi -  Torta de Limão

PALESTRA ALESSANDRA RASCOVISKY
Especialista em endocrinologia, a

Dra. Alessandra Rascovisky ministrou palestra
no Clube Sírio, em 29 de setembro, às 20h00.
O tema, Da TPM à Menopausa: Como
Sobreviver?, agradou em cheio o público
feminino, que saiu do evento bastante
esclarecido a respeito do assunto e das
maneiras atuais para lidar com a situação
de forma tranqüila.

VII CONCURSO MPB VOCAL
Em 27 de setembro aconteceu a

grande final do VII Concurso MPB VOCAL,
válido pela Maratona Cultural da ACESC.
Realizado no Theatro São Pedro, o evento
premiou artistas de inúmeras entidades e
clubes paulistanos.

Representando o Esporte Clube
Sírio, os irmãos Carlos Eduardo e Paulo
Roberto Nazar ficaram, respectivamente, com
o primeiro e o segundo lugar na categoria
masculina. Carlos Nazar interpretou No
Rancho Fundo, de Lamartine Babo e Ari
Barroso; e Paulo Nazar interpretou Amor pra
Recomeçar, de Frejat, Maurício Barros e
Mauro Sta. Cecília.

ACONTECEU

SETEMBRO / OUTUBRO
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CURSO BÁSICO DE VINHOS
Com a abertura do mercado nacional para produtos importados na década passada

e a evolução da alta gastronomia local, o consumo de vinhos no Brasil elevou-se
significativamente. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, órgão vinculado ao
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, entre 1994 e 2002 as importações da
bebida cresceram de US$ 5,9 milhões para US$ 90,8 milhões.

Pensando nisso, nos meses de setembro e outubro o Esporte Clube Sírio organizou
uma série de aulas gratuitas com a enóloga Márcia Carcano. No programa: tipos de uvas,
produção de vinhos, degustação, dicas de harmonização e outros temas ligados ao assunto.

TORNEIO DE TRANCA
Com o apoio das empresas Jackson

Jeans, Frontenac Hotel, Virasol, Pacheco
Imóveis, Gold Box, Best Química e Conrad Re-
sorts, em 30 de setembro o Esporte Clube Sírio
reuniu 110 duplas no Salão de Carteado para
o tradicional Torneio de Tranca. Em jogo, além
da diversão garantida, prêmios em dinheiro
para os primeiros e segundos colocados, e um
final de semana no Hotel Frontenac de Cam-
pos de Jordão para os terceiros lugares. Confira
o nome dos vencedores:

1º lugar: Edemir Abrahão e Caio
2º lugar: Alberto Lian e Tadeu Kulaif
3º lugar: Reinaldo Mina e Emili Kapaz
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SETEMBRO / OUTUBRO

SNOOKER
Com o encerramento dos

campeonatos pelas regras inglesa e nacional,
em 25 de setembro, o Depto de Snooker
divulgou o resultado final das duas
categorias. Confira abaixo:

Regra inglesa
1º lugar: Gilberto Sckaier
2º lugar: Eduardo Haddad
3º lugar: Armando Comparato
4º lugar: Roberto Namur

Regra nacional
1º lugar: Augusto Brasil
2º lugar: Sergio Sallum
3º lugar: Gilberto Sckaier
4º lugar: André Kassis.

X SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS
Em 23 de setembro aconteceu a Exposição Interna de Artes Plásticas do Sírio. O

evento, além de funcionar como vitrine para os artistas do Clube, também serviu como pré-
seleção do X Salão de Artes Plásticas, válido pela Maratona Cultural da ACESC.

ACONTECEU

Renato Tuma e Gilberto Sckayer
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DESARMAMENTO
O referendo pelo

desarmamento colocou em evidência o
assunto armas de fogo. Pois, obrigados a
optar pelo sim ou pelo não, no dia 23 de
outubro, os brasileiros abriram livros, jornais
e revistas em busca de informações sobre o
as conseqüências de um ou outro resultado.

De olho nisso, o Clube Sírio
organizou um debate a respeito do tema,
em 19 de outubro, às 20h30, com dois
especial istas no assunto: Eduardo
Capobianco – presidente do Instituto São
Paulo Contra a Violência – e Lincoln
Tendler,  Presidente da Associação
Internacional de Polícia.

FRALDÁRIO
Bastante solicitado pelas mães de recém-nascidos que freqüentam o Clube Sírio,

em 15 de outubro o fraldário foi reinaugurado. O evento contou com a presença do presidente
Roberto Cabariti e grande parte da diretoria.

ESCOLA DO SÍRIO
Outubro é decididamente das

crianças. Além do feriado mundialmente
conhecido, o período é marcado por festas e
atrações lúdicas. Na Escola de Educação
Infantil do Sírio não é diferente. Durante o
mês, os alunos participaram de inúmeras
atividades: Dia do Penteado Maluco, Festa
à Fantasia, Gincana e Festa Brega. Entre os
dias 10 e 16 os “pequenos” expuseram seus
trabalhos na vitrine da Casa de Livros, com
a presença de todos os pais e professores no
evento, assim como da escritora Ingrid
Biesemeyer Bellinghausen. Venha fazer uma
visita e conhecer a proposta da Escola de
Educação Infantil do Sírio. As matrículas
para o ano de 2006 já estão abertas.
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Em comemoração aos 50 anos de
inauguração da piscina, no dia 11 de
dezembro, a partir das 09h00, o Esporte
Clube Sírio realiza uma grande festa para os
seus associados de todas as idades. O evento
acontecerá no entorno da “aniversariante”,
onde os sócios encontrarão inúmeras
atrações: gincanas, brinquedos divertidos,
tirolesa, ski bunda, aulas de dança,
hidroginástica, cama elástica na água, som
ao vivo, saltos ornamentais, quiosque de
batidas, entre outros.

Batizada oficialmente de
Comendador Assad Abdalla, em homenagem
ao imigrante sírio que no ano de 1895
chegou a São Paulo e com trabalho árduo

ESPORTES

transformou-se num dos maiores
empreendedores da capital, “a menina dos
olhos” foi entregue ao Clube em 17 de
dezembro de 1955. Para a ocasião foram
chamados atletas de outros locais, como:
Esporte Clube Pinheiros, Clube de Regatas
Tietê e Tênis Clube Paulista, além de
inúmeras personalidades da época.

Em pouco tempo, a piscina
transformou-se no ponto de encontro e
diversão dos associados, que utilizavam os
trampolins e a ampla área de lazer para
tomar sol, paquerar e praticar esportes. De
maneira semelhante ao que acontece hoje,
meio século depois (como mostra foto).

Associados caem na água em dia de sol

Piscina em fase de construção

PISCINA COMEMORA
BODAS DE OURO

Piscina

Salto ornamental no trampolim
de 10 metros

Eduardo Salem - ex-presidente do
Clube - é jogado na água durante
a inauguração da piscina
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Praticado por cerca de 75 garotos,
em idades que variam de 8 a 15 anos, o
futebol de menores é hoje uma das melhores
alternativas para a iniciação esportiva
infantil, pré-adolescente e adolescente no
Clube Sírio. Durante os treinamentos,
preparados e dirigidos pelo professor Di-
ego Cerri, os alunos aprendem desde
fundamentos básicos da modalidade, como
assistência, chutes e posicionamento, até
noções de disciplina e sociabilização. “O
objetivo principal não é a performance de
alto nível, mas incutir a cultura do esporte
e potencializar o desenvolvimento motor“,
diz Diego.

Em 2005, o professor adicionou
aos treinos com bola técnicas de ginástica
olímpica, para aprimorar a elasticidade, a

coordenação motora  e a explosão muscu-
lar dos atletas. Assim, de forma opcional,
antes de irem para o campo os alunos
enfrentam meia hora de alongamentos,
saltos, agachamentos e demais séries. “En-
tre 9 e 12 anos os meninos atravessam a
fase áurea da evolução cognitiva. O trabalho
específico nesta época gera dividendos para
a vida toda”, explicou Cerri, que para o
próximo ano já estuda outras novidades.

As aulas acontecem duas vezes por
semana, às quartas e sextas, com as turmas
divididas por faixa etária: das 17h00 às
19h00 (8 a 12 anos) e das 18h00 às 20h30
(13 a 15 anos). Aos finais de semana são
realizados os jogos amistosos e oficiais:
Interclubes, Campeonato Interno e
Olimpíadas de outros Clubes.

OS DONOS DA BOLA

Horários

Onde: Campo de Futebol
Quando: Quartas e Sextas
Horário: 17h00 às 19h00/
18h00 às 20h30
Quem Pode: Crianças e
Adolescentes (08 a 15
anos)
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Delegações reunidas para
a cerimônia de abertura

Nos dias 24 e 25 de setembro
aconteceu a terceira Olimpíada do Clube
Sírio. Considerada um dos maiores
acontecimentos do esporte amador
paulistano, a edição deste ano reuniu 28
delegações, num total de 1400 atletas, para
disputas em 15 modalidades diferentes:
futebol, handebol, futsal, judô, natação,
vôlei, basquete, ginástica olímpica, hóquei,
capoeira, atletismo, biribol, futebol soci-
ety, circuito recreativo e circuito de
vivências esportivas.

Criada em 2001 com o objetivo de
promover a troca de experiências entre
professores e atletas de diferentes locais e
instituições, a Olisírio mais uma vez cumpriu
o seu papel. Da cerimônia de abertura, no

ESPORTES

III OLISÍRIO
ginásio principal, ao encerramento da festa,
no domingo, as entidades promoveram um
belo espetáculo para o público do Clube,
estimado em cerca de 2000 pessoas ao
longo dos dias.

Como se pode deduzir, uma
realização como esta implica em custos
significativos, planejamento criterioso e
uma sólida condição técnica e
administrativa para atender o grande
número de participantes diretos e indiretos.
Não fosse o extraordinário apoio e intensa
colaboração de 16 empresas patrocinadoras
(veja logomarcas), um evento desse porte
dificilmente poderia ser levado a bom termo
nos dias atuais.

DELEGAÇÕES PARTICIPANTES
A Hebraica;
Alphaville Tênis Clube;
Anhembi Tênis Clube;
Círculo Militar de São Paulo;
Club Athletico Paulistano;
Clube Atlético Monte Líbano;
Clube Espéria;
Clube Paineiras Morumby;
Colégio Benjamin Constant;
Colégio C.O.C. São Caetano;
Colégio Emilie de Villeneuve;
Colégio Floresta Azul;
Colégio Monte Castelo;
Colégio Nova Era;
Dinâmica;
Esporte Clube Banespa;
Escola do Corinthians;
Escola N. Senhora das Graças;
Instituto Educacional Cantinho do
Teco dos Tequinhos;
Instituto Roche;
Med Sport;
Prefeitura de Camanducaia;
Prefeitura de Diadema;
AABB;
1º de maio;
Sociedade Esportiva Palmeiras;
Spac;
Esporte Clube Sírio
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Judô

Hóquei – nova modalidade no Clube

Vôlei feminino

Capoeira
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Em comemoração ao dia das crianças, no dia 16 de outubro o DEPAM realizou uma grande
festa no Clube. Os baixinhos tiveram a oportunidade de se divertir nas mais diversas
atrações, instaladas especialmente para a alegrar esta data especial: barcos na piscina,
tobogã, oficinas culturais, teatro infantil, pipoca, gincanas, além de brinquedos especiais.

ESPORTES

DIA DAS CRIANÇAS
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FUTEBOL DE MENORES
Parabéns aos jogadores Tony Michel

Daoud, Gustavo Quintero, Rodolfo Catarino,
Guilherme Martins, Matheus Oliveira Flores,
Antonin Scaff, Leonardo Miziara, Luis F.
Parente, Guilherme Athié, Victor Oliveira,
Bruno Marteli Paes, Gaspar Barusso, Pedro
Paulo Maneguesso, Leonardo Yuri e Daniel
Nicolella, que em 11 de setembro
conquistaram o primeiro lugar na categoria
94/95 das Olimpíadas do Clube Espéria.

O PAPEL DA GINÁSTICA OLÍMPICA EM OUTROS ESPORTES
Considerada uma modalidade completa nos quesitos flexibilidade, explosão e força,

a ginástica olímpica tem sido usada com cada vez mais freqüência no aprimoramento de
atletas de outros esportes. Se você é treinador e deseja realizar um planejamento integrado
com o Departamento de Ginástica Olímpica, agende um horário. Os treinos podem ser
marcados às quartas e sextas, a partir das 17h30.

ESPORTES

ACONTECEU

TORNEIO DE STREETBALL
Muito conhecido e praticado nos

Estados Unidos, onde já existe até liga
oficial, pouco a pouco o basquete de rua,
ou streetball, vem ganhando espaço no Brasil
também. Como prova disso, em 15 de
outubro o Clube Sírio realizou o seu torneio
na modalidade. Bastante disputado, no fi-
nal o primeiro lugar ficou com o trio Ricardo,
Gabriel e Adrian.
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HORÁRIOS DO HÓQUEI
Trazido para o Clube há pouco

tempo, o Hóquei já virou uma mania entre
os associados de todas as idades. Praticado
na quadra da Escola de Esportes, os treinos
não têm restrição. Confira os horários e
venha fazer parte de nossa equipe!
Quando: Terças e Quintas - 18h00 às
20h00/ Sábados – 09h00 às 11h00/
Domingos – 08h00 às 10h00.
Onde: Quadra da Escola de Esportes

GRUPO DE CORRIDA NA INTERNET
Os integrantes do grupo de corridas

do clube já encontram a programação, as
fotos e as melhores dicas da modalidade na
rede mundial de computadores. O endereço
é www.sirio.org.br/corrida. Acesse e fique por
dentro do que acontece na equipe que mais
cresce no Clube.

MINI-TÊNIS
O cronograma de aulas para 2006

do mini-tênis já está pronto. Confira abaixo
o horário e não perca o seu treino.
Terças e Quintas - 9h às 9h40/ 9h40 às
10h20/ 10h20 às 11h / 15h às 15h40/
15h40 às 16h20/16h20 às 17h;
Sexta: 10h às 10h40.

PISCINA - EXAME MÉDICO
O início da primavera e a

proximidade do verão convidam para um
mergulho na piscina. Nada mais natural. No
entanto, o Departamento de Esportes do Clube
Sírio pede ao associado que não esqueça de
realizar o exame médico obrigatório antes de
entrar na água. O procedimento é simples:
basta que a pessoa pague a taxa no Caixa do
Restaurante Esportivo e dirija-se à enfermaria.

PROGRAME-SE

REEDUCAÇÃO POSTURAL
GLOBAL (RPG)

O Departamento de Fisioterapia do Clube Sírio oferece uma nova
alternativa de tratamento aos associados com problemas posturais ou de lesão, a
RPG. Criado em 1980 pelo francês Philippe Emmanuel Souchard, a Reeducação
Postural Global consiste em uma técnica revolucionária que considera o sistema
muscular, sensitivo e esquelético como um todo, e procura tratar de forma indi-
vidual os músculos que se diferenciam na estrutura global do corpo humano. Se
você deseja realizar sessões de fisioterapia, faça uma avaliação no Departamento
de Fisioterapia do Clube. Ramal 505, das 07h30 às 14h30.
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PROGRAME-SE

NATAÇÃO PARA CRIANÇAS
Considerado por diversos

especialistas a modalidade ideal para iniciar
a criança no mundo dos esportes, a natação
trabalha todos os membros do corpo,
aumenta a resistência muscular, beneficia a
condição cardiorrespiratória e ajuda na
construção da independência e auto-
confiança dos pequenos. Em 08 de novembro
começam as aulas de natação para crianças
de 2 a 4 anos. Os treinos acontecerão às
quartas e sextas, das 10h00 às 10h30, com
a professora Luciana.
Para realizar as aulas, os pais devem:
1. Efetuar entrevista com a professora,
para tirar dúvidas; 2. Participar de uma
aula, para adaptação; 3. Efetuar
preenchimento de cadastro de aluno; 4.
Assinar termo de responsabilidade contido
na ficha de cadastro; 5. Realizar exame
médico para piscina (mãe/pai); 6.
Comparecer devidamente uniformizado na
aula; (maiô, sunga, touca, toalha).

DEPAM
Em dezembro o Departamento de

Menores (DEPAM) realiza a festa de
encerramento das atividades (confira o dia
e o horário no Depto de Esportes) e a
chegada do Papai Noel (04 de dezembro).
Não perca!

NOVO EXAME MÉDICO
PARA O FITNESS

Em janeiro passa a ser obrigatório
a atualização do exame médico para a
prática do fitness no Clube Sírio. Os
associados que não estiverem com a situação
regularizada serão barrados na entrada da
academia e serão obrigados a assinar um
termo de responsabilidade. Portanto, seja
prevenido e renove o seu exame no intervalo
de tempo indicado pelo médico.
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AGENDÃO

3 de novembro, quinta-feira
Cultural
Núcleo de Cultura Árabe
Local: Sala 6 A
Horário: 20h

4 de novembro, sexta-feira
Social
Gran Bazaar!
Local: Hall do Salão Nobre
Horário: 14h às 18h

5 de novembro, sábado
Cultural
Teatro:  “A invasão”, de Dias Gomes
Horário: 20h

I Festival de Incentivo à leitura do E.
C. Sírio
Horário: 10h às 17h
Local: Salão Nobre

Social
Gran Bazaar!
Local: Hall do Salão Nobre
Horário: 10h às 18h

Esportes
3° Campeonato de Supino

Natação
Olimpíada do Monte Líbano

Yoga
Aula especial no Ibirapuera

SIMI
Aula especial de ginástica SIMI

6 de novembro, domingo
Cultural
Teatro: “A invasão”, de Dias Gomes
Horário: 19h

Social
Gran Bazaar!
Local: Hall do Salão Nobre
Horário: 10h às 18h

AGENDÃO NOVEMBRO 2005
Esportes
Grupo de Corrida
10km Nike

10 a 20 de novembro
Cultural
Exposição Interna de Artes Plásticas
Local: 1º andar – sede nova
Horário: 19h30

Ensaio Aberto - Espetáculo "A Invasão"

11 de novembro, sexta-feira
Cultural
Estréia do Espetáculo "A Invasão"
Horário: 21h

12 de novembro, sábado
Cultural
Apresentação para a ACESC do
Espetáculo "A Invasão"
Horário: 20h

Esportes
Ginástica Olímpica
Troféu SP – 2ª fase

13 de novembro, domingo
Cultural
Show Cultural
Local: Boate
Horário: 16h

Social
Join Matinê
Local: Boate
Horário: 17h

17 de novembro, quinta-feira
Cultural
Vídeo Ópera
Local: Sala 6B
Horário: 20h30
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18 de novembro, sexta-feira
Cultural
Teatro: “A invasão”, de Dias Gomes
Horário: 21h

19 de novembro, sábado
Cultural
Teatro: “A invasão”, de Dias Gomes
Horário: 20h

Esportes
VIII Circuito Ginástica Olímpica
Etapa Ipê

SIMI
Sírio Tour – Sítio em Cunha

Esportes
Tênis
Torneio de Simples

20 de novembro, domingo
Esportes
Vôlei
Festival da escolinha de voleibol

Grupo de Corrida
10km Samsung/Palmares

Pan World Cup de Voleibol Beach – Six
Inscrições até 01/11

Ginástica Olímpica
Copa Paineiras de G. Olímpica

Tênis
Torneio de Simples

23 de novembro, quarta-feira
SIMI
Cine SIMI

24 de novembro, quinta-feira
Cultural
Quintas – Culturais
Palestrante a definir
Horário: 20h

25 de novembro, sexta-feira
Social
Sírio Night Club
Local: Boate
Horário: 22h

Esportes
DEPAM
Day Camp – Noturno

26 de novembro, sábado
Esportes
Torneio encerramento do Semestre

Ginástica Olímpica
Copa SP – 2ª fase

Tênis
Torneio de Simples

27 de novembro, domingo
Esportes
Squash
Campeonato Interno

Tênis
Torneio de Simples

30 de novembro, quarta-feira
Cultural
Festival de Ballet
Local: Salão Nobre
Horário: 20h

Esportes
Ginástica Feminina: Almoço de
Confraternização
Horário: 13h
Convites a venda a partir de 8/11 no
Dep. Esportes

SIMI
Palestra: Acupuntura
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1 de dezembro, quinta-feira
Cultural
Exposição Interna de Faiança e Baixo
Esmalte
Local: Hall do Salão Nobre

2 de dezembro, sexta-feira
Cultural
Exposição Interna de Faiança e Baixo
Esmalte
Local: Hall do Salão Nobre

3 de dezembro, sábado
Cultural
Exposição Interna de Faiança e Baixo
Esmalte
Local: Hall do Salão Nobre

4 de dezembro, domingo
Cultural
Exposição Interna de Faiança e Baixo
Esmalte
Local: Hall do Salão Nobre

5 de dezembro, segunda-feira
Cultural
Exposição Interna de Faiança e Baixo
Esmalte
Local: Hall do Salão Nobre

6 de dezembro, terça-feira
Cultural
Exposição Interna de Faiança e Baixo
Esmalte
Local: Hall do Salão Nobre

7 de dezembro, quarta-feira
Cultural
Exposição Interna de Faiança e Baixo
Esmalte
Local: Hall do Salão Nobre

8 de dezembro, quinta-feira
Cultural
Exposição Interna de Faiança e Baixo
Esmalte
Local: Hall do Salão Nobre

11 de dezembro, domingo
Esportes
50 anos de inauguração da piscina
Horário: a partir das 9h

16 de dezembro, sexta-feira
Social
Gran Bazaar!
Local: Hall do Salão Nobre
Horário: 14h às 18h

17 de dezembro, sábado
Social
Gran Bazaar!
Local: Hall do Salão Nobre
Horário: 10h às 18h

18 de dezembro, domingo
Social
Gran Bazaar!
Local: Hall do Salão Nobre
Horário: 10h às 18h

AGENDÃO

AGENDÃO DEZEMBRO 2005
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SOCIAL

OKTOBERFEST
2005

Como de costume, em 21 de outubro o Esporte Clube Sírio, com apoio do Banco
Real, Quality e Sectron, realizou a sua tradicional festa da cerveja. Inspirado nos moldes da
conhecida Oktoberfest alemã, não faltou bebida e pratos típicos para os convidados du-
rante a noite toda.

Realizado no Salão Nobre, para um público de 700 pessoas, o evento contou com
a boa música da banda Nova Era até o amanhecer e também marcou a estréia de um novo
sistema de distribuição de Chopp, com cada mesa servindo-se de um barril particular. Tanta
comodidade só podia gerar um resultado: alegria e satisfação, como demonstram as fotos.
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SOCIAL

SUSHI BAR

Os habitués do bar da piscina
ganharam bons motivos para freqüentar o
local durante os finais de semana: além do
retorno dos dias ensolarados ao horizonte,
desde o início de outubro ali funciona o
Sushi Bar. A novidade, fruto da parceria
entre o Sírio e o conceituado restaurante
Flying Sushi, adiciona uma dose extra de
temperos orientais à gastronomia já
elogiada do Clube.

Aberto aos sábados e domingos, a
partir das 12h00, aparece como boa opção
para os almoços familiares e aos esportistas
que procuram uma dieta leve. No cardápio,
o associado encontra: tempurá, temaki,
guioza, sashimi, yakisoba, além do
tradicional sakê e o delicioso rolinho de
banana como sobremesa. Não perca!
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Lugar favorito de dez entre dez
crianças do Clube, o playground
hoje em dia reúne um grande
número de brinquedos para os
pequenos se divertirem com alegria
e segurança junto aos seus pais,
como revelam as fotos.

Cláudia, Gabriela e Michel Ayoub Rafael e Carla Chain

Cristiano e Eric Bernardi

Paulo e Fernando Ferraz Simone e Giovanna Sapiro

Gisele, Ana Paula e Cláudio Estephan

Novo playground

BRINCADEIRA DE CRIANÇA
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CULTURAL

Instalada no primeiro andar da
sede nova, vizinha ao salão de snooker,
xadrez, salão de beleza, salas 6 A e 6B e a
sede da diretoria, a biblioteca do Esporte
Clube Sírio é o local ideal para realizar
pesquisas e estudar em silêncio. Com um
acervo formado por cerca de 1200 livros, o
associado encontra, para leitura “in loco”
ou retirada, desde obras clássicas da
literatura mundial até pulp fictions lançados
recentemente, além de textos sobre
psicologia, artes plásticas, economia,
história e algumas raridades da língua árabe.
Tudo organizado por gênero, título e

BIBLIOTECA
sobrenome do autor.

No local também funciona a sala
de computadores, com cinco micros à
disposição dos sócios acima de 10 anos, de
terça a domingo, para consulta em portais
de notícias, checagem de e-mails, diálogos
em salas de bate-papo, realização de jogos
virtuais ou puro e simplesmente entreter-
se com as atrações oferecidas pela rede
gratuitamente. Só não é permitido barulho
ou conversas paralelas que atrapalhem os
leitores, assim como baixar arquivos
musicais ou entrar em conteúdos restrito
para adultos.

Pergunte ao Pó
Escrito pelo americano John
Fante nos anos 30, Pergunte
ao Pó é uma obra clássica do
gênero beatnik. O livro
retrata a vida do personagem
Arturo Bandini, um aspirante
a escritor que caminha sem
dinheiro por Los Angeles e
vive uma aventura
eletrizante a cada noite.
Lançada no Brasil em meados
dos anos 80, com a tradução
do poeta curitibano Paulo
Leminski, o livro tornou-se
raridade no mercado editorial
brasileiro.
Leitura
indispensável
aos amantes
do bom texto
e disponível
na biblioteca
do Sírio.

As Aventuras
de Tom
Sawyer
Clássico da
literatura
infanto-
juvenil
mundial e obra indispensável
na formação de muitas
gerações, o livro conta as
aventuras de Tom Sawyer e
seu amigo Huck Finn pelo
meio-oeste americano do
século XIX. Com uma
narrativa ágil e coloquial, o
autor Mark Twain prende a
atenção do leitor colocando
seus personagens para
presenciar um assassinato,
escapar de bandidos e
encontrar tesouros perdidos.
Uma viagem inesquecível à
disposição dos leitores do
Clube Sírio.

Horário de Funcionamento
Terça a Sexta-Feira:
10h00 às 21h00

Sábados e Domingos:
09h00 às 17h00

Os associados, sem restrição de
idade, têm o direito de retirar dois
livros por vez e permanecer com
os títulos por até dez dias.
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Incluído recentemente na grade de
atividades pedagógicas e culturais do Clube,
com aulas de terça e quinta-feira, na boate,
o Teatro Musical ocupa atualmente lugar
de destaque na lista de preferências dos
jovens associados que freqüentam cursos
semanais dentro do Sírio.

Os motivos para tanto interesse
variam: desde a intenção de seguir carreira
profissional nos palcos até a possibilidade
de conseguir lidar melhor com seus conflitos
internos por meio da arte. “Eu iniciei com
o objetivo de adquirir maior desenvoltura
no convívio social, porque antes eu ficava
nervoso diante de pessoas desconhecidas
e sentia dificuldade quando ia falar. Mas
com o tempo o meu propósito mudou. Hoje
encaro os ensaios de outra forma“, diz
Ricardo Saad. Em Gabriel Joseph a paixão
pela encenação nasceu na escola, onde a
matéria já existia como opção no histórico
curricular. “No primeiro contato já achei
legal, mas não cursei. Aí quando surgiu a

oportunidade de entrar para o grupo daqui,
não hesitei e resolvi começar”.

Para Candé Brandão, experiente
ator e diretor, além de responsável pelo
Teatro Musical, os exercícios lúdicos não
só melhoram a capacidade de comunicação,
de memorização e confiança, como
resgatam a percepção dos cinco sentidos
básicos do ser humano. “Vejo uma melhora
do adolescente na escola, na vida familiar,
nas responsabilidades cotidianas, enfim, no
geral”. E complementa: “a idéia não é
somente formar profissionais, mas colaborar
com a formação do ser humano”.

No momento acontecem os ensaios
de “A Sétima Arte”, espetáculo criado e
dirigido por Candé e seu assistente Rica
Santana. O enredo atravessa e homenageia
várias obras cinematográficas, como: The
Wall, Grease, Dançando na Chuva e muitos
outros. O público confere o resultado em
fevereiro, época em que também se formam
as novas turmas.

TEATRO

Ensaios
Quando: Terças e Quintas
Onde: Boate
Horário: 17h30 às 19h00
Quem pode: pessoas com
idade acima de 12 anos

TEATRO MUSICAL

Gabriel Joseph

Ricardo Saad

Candé Brandão
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CULTURAL

DINÂMICA DE GRUPO

Em busca de conceitos filosóficos
que acrescentem informações e vivências
na construção de uma personalidade mais
realizada e feliz, há 17 anos cerca de 50
pessoas, entre associados e convidados,
reúnem-se no Clube Sírio para uma dinâmica
de grupo.

Conduzidos pelo professor Luiz
Gonzaga Alca de Sant’Anna, os encontros
abordam inúmeros temas, mas sem fugir da
área humanística: filosofia, história,
literatura ou artes. Segundo Luiz, o objetivo

é alcançar o bem estar pessoal e discutir
questões que atravessam gerações e
permanecem atuais.

“Trata-se de aplicar a filosofia no
comportamento cotidiano das pessoas,
ajudando-as a pensar melhor na vida e
estimulando-as a desenvolver os 3 “autos”
fundamentais: auto-estima, auto-respeito
e autoconfiança. Mostrando que estamos
aqui para algo mais, além das
circunstâncias que encontramos ao
nascer”, conclui.

Horário dos Encontros

Quando: Quinta-feira
Onde: Sala 6 A – 1º andar
da sede nova
Horário: 14h30

Para participar basta
comparecer na sala
e conversar com
o professor Luiz.
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Os associados que utilizam a
internet para trabalhar ou estudar ganharam
uma facilidade extra para realizar essa
tarefa: a tecnologia Wi-Fi. Adotada
recentemente em cafés e restaurantes para
facilitar a vida de quem passa boa parte do
dia na rua e largamente utilizada em
aeroportos de todo globo terrestre por
pessoas que viajam com freqüência,  agora
chega ao Esporte Clube Sírio.

Funcionando desde outubro, esta
novidade trafega as informações por ondas
de rádio e permite ao usuário se conectar à
rede mundial de computadores a qualquer
hora do dia sem a necessidade de recorrer
a fios ou cabos telefônicos, bastando para
isso um notebook com placa wireless ou
antena ligada à saída USB da máquina, além
da assinatura de algum provedor.

TECNOLOGIA

O sistema ainda oferece outras
facilidades, como: custo zero para quem
usa, excelente qualidade de transmissão de
dados (banda larga, com velocidade acima
de 512 kbps), aliado ao tempo ilimitado de
navegação e à mobilidade na captação.
Itens que hoje são indispensáveis no mundo
virtual destinado a estudantes universitários
e empresários.

A  área de cobertura do sinal no
Clube abrange toda a sede nova, do térreo
ao primeiro andar, e também o Restaurante
Esportivo, tanto na parte interna quanto
externa. Se antes você precisava sair
correndo de seus treinos para o trabalho,
sem antes fazer uma pausa para se alimentar
direito ou conversar com os amigos, transfira
a sede de seu escritório para o Sírio, e torne
o seu dia a dia mais tranqüilo e agradável.

“Qualquer sócio que
tenha um equipamento
com dispositivo Wi-Fi
está apto a acessar a
Internet.  É só ligar o
laptop dentro da área de
cobertura, que a rede é
automaticamente
detectada”, explica
Messias Lucca Cabaritti
Jr”– Diretor
Departamental de
Informática.

WIRELESS
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NOVIDADES

O associado geralmente retém o seu olhar nas partes mais
visíveis do Esporte Clube Sírio, como a piscina, o campo de futebol,

as quadras de tênis, algo natural de se entender. No entanto,
existe uma área pouco notada, mas que faz grande

diferença no dia a dia e no conforto dos usuários, e
onde aplicamos boa parte de nossos recursos: a

infra-estrutura.
Em setembro trocamos o aparelho

de PABX (analógico para digital), o que
possibilitou maior controle das ligações

(tempo e local da chamada) e
consequentemente uma

diminuição do valor das contas.
Dentro da mesma área fizemos
a transição para o sistema
DDR, eliminando a
necessidade de  telefonista
nas chamadas. Além de
assinarmos um contrato com
a Embratel, recebendo
isenção na mensalidade do
canal E1, com 30 linhas e
200 ramais, e tarifas mais
baratas nos demais canais.
No departamento de

informática, atualizamos o
pátio de máquinas da rede
principal, com a aquisição de

10 micro-computadores com
tecnologia Intel, equipados com

processador Pentium 4. Também
compramos 14 licenças para a

regularização dos programas
utilizados no Sírio.

Trocamos o sistema de controle de
acesso e separação da rede física de dados, o

que eliminou o problema de travamento de
catracas. Instalamos o sistema CFTV para

monitoramento interno das dependências do Clube.  Assim
como a colocação da rede sem fio para acesso a Internet no

Restaurante Esportivo e na Sede Nova.
Em 2006 existe a previsão de novas mudanças, sempre  com o

objetivo de atualizar nosso Clube e deixá-lo o mais completo possível
para você.

VOCÊ SABIA?
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A hiperatividade é um distúrbio
do comportamento que se caracteriza pela
impossibilidade, apresentada pela criança
ou adolescente, para se manter quieto,
durante um período de tempo necessário
e suficiente para desenvolver uma atividade
estabelecida. Trata-se, portanto, de uma
disfunção encontrada em 10% das crianças
na idade pré-escolar e em torno de 4-5%
das crianças na idade escolar. Manifesta-
se com maior freqüência no sexo
masculino, havendo uma conotação
genética na determinação do quadro, pois
casos semelhantes são citados nos parentes
próximos (pais, irmãos, avós, tios). Os
hiperativos, geralmente, são impacientes,
movem-se constantemente sem motivos
aparentes, trocam de atividade com muita
freqüência, não conseguem permanecer
sentados por muito tempo, nem assistir
um programa completo de TV ou mesmo
permanecer sentado à mesa durante as
refeições; falam muito e de modo rápido o
que, por vezes, dificulta a compreensão;
não conseguem manter a atenção
adequada para as tarefas diárias. Fazem
perguntas e nem esperam findar as
respostas e já fazem outras perguntas. Na
vida diária, a maioria dos indivíduos
hiperativos são muito desorganizados com
os seus objetos pessoais, brinquedos e
material escolar. Além disso, o espírito de
destruição é evidente, pois quebram os
brinquedos e danificam objetos e roupas.

As características sugestivas da
hiperatividade podem ser percebidas
precocemente. No primeiro ano de vida,
ou seja, no período lactente, as crianças
se mostram agitadas, dormem pouco,
acordam várias vezes durante a noite,
choram sem motivos aparentes e denotam
uma constante insatisfação. No período
pré-escolar o comportamento hiperativo
é percebido na escola, principalmente, por

conta da inquietude, pelas dificuldades
para participar das atividades em grupo,
manter a atenção adequada quando se
conta uma história ou mesmo permanecer
sentado à hora do lanche. Outra
característica interessante é que a criança
hiperativa não tem noção adequada do
perigo e por isso fica, constantemente,
exposta, além de se envolver em situações
perigosas. O local que mais se percebe o
comportamento hiperativo é a escola,
pois essas crianças não permanecem
quietas durante as aulas, atrapalham seu
bom andamento; falam muito e
interrompem a professora; fazem
brincadeiras em momentos inoportunos;

HIPERATIVIDADE
SAÚDE

Dr. Abram Topczewski
• Neuropediatra do Hospital
Israelita Albert Einstein
• Doutor em Neurociências da
UNICAMP
• Membro do Grupo de Distúrbios
do Aprendizado da Neurologia
Infantil da FCM-UNICAMP
• Vice-Presidente da Associação
Brasileira de Dislexia
• Autor dos Livros “Hiperatividade:
Como Lidar?” e “Aprendizado e
suas desabilidades: Como Lidar?”

Admite-se que a causa
determinante da hiperatividade seja uma
disfunção bioquímica em nível cerebral,
que pode ter vários fatores causadores.
Portanto, a avaliação neurológica para
esses casos é fundamental. A existência
de fatores emocionais e as importantes
repercussões no aprendizado escolar
demandam, também, a orientação
psicológica e psicopedagógica.

O tratamento da hiperatividade
na maior parte das vezes, necessita o
uso de medicamento para melhoria do
quadro comportamental. Associado ao
medicamento, recomenda-se a
orientação familiar, além do
acompanhamento psicológico,
psicopedagógico e fonoaudiológico do
paciente, quando pertinente.As
atividades esportivas, quando não  em
excesso, favorecem, também, as crianças
hiperativas. Sabemos  que a boa pratica
desportiva necessita de disciplina,
atenção  e concentração. Portanto os
esportes podem ser agregados  côo
complemento  terapêutico.

Trata-se, portanto, de uma
abordagem multidisciplinar do paciente
hiperativo que quando tratado
adequadamente, apresenta perspectivas
futuras excelentes.apresentam dificuldade para manter a

atenção e concentração nas atividades em
sala de aula; denotam rendimento global
do aprendizado aquém do esperado para
a idade. A interferência no processo de
aprendizado é marcante e isso gera
importante comprometimento emocional
que interfere, acentuadamente, no
relacionamento familiar, escolar e social.
Os conflitos familiares, conseqüentes ao
quadro hiperativo, são freqüentes. O
rendimento escolar baixo interfere, de
modo sensível, no relacionamento com
os colegas e professores.
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