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	 Como	estamos	entrando	no	mês	de	dezembro,	mês	
de	festas	natalinas,	muitas	coisas	mágicas	começam	acon-
tecer	entre	os	nossos	associados.	Essa	magia	é	uma	mudança	
visível,	porque	as	pessoas	sorriem	mais.	Tornam-se	mais	toler-
antes,	mais	pacientes.	Algumas	ficam	mais	otimistas.	Outras	
ficam	mais	criativas	para	acompanhar	o	otimismo	dos	outros.	
Enfim,	todos	nós	da	família	Sírio	ficamos	mais	felizes.	
	 E	no	balanço	final	das	atividades	e	realizações	da	Di-
retoria	no	decorrer	desse	ano	de	2005,	temos	razões	de	sobra	
para	essa	felicidade,	porque	fazendo	uma	pequena	retrospec-
tiva,	poderemos	verificar	que	houve	muitos	melhoramentos	na	
área	física	do	nosso	Clube,	cuja	preocupação	foi	dar	um	melhor	
conforto	aos	sócios,	conforme	diretriz	e	cronograma	aprovado	
pelo	nosso	Egrégio	Conselho	Superior	de	Administração.
	 Entregamos	 aos	 associados,	 no	 inicio	 do	 ano,	 o	
Campo	de	Futebol	Society,	iluminado	com	o	gramado	sintético	
de	última	geração,	atendendo	um	público	na	idade	de	05	a	80	
anos.	Concluímos	e	inauguramos	o	Buffet	Infantil	Party	Club,	
espaço	totalmente	seguro,	onde	pais	e	filhos	encontram	con-
forto,	tranqüilidade	e	um	ótimo	atendimento	para	a	organização	
de	festas	e	afins.	Atendendo	um	grande	anseio	dos	associados	
inauguramos	o	BG	Hair	Estética,	salão	de	estética	e	cabeleireiros	
na	 nova	 sede,	 dando	uma	melhor	 qualidade	 e	 conforto	 aos	
nossos	associados.	Inauguramos	um	novo	Ginásio	de	Ginástica	
Olímpica,	com	aparelhos	modernos	e	estrutura	suficiente	para	
atender	as	nossas	mais	de	150	crianças	com	idades	variáveis	
de	04	a	17	anos.
	 As	sinalizações	visuais,	outra	de	nossas	grandes	preo-
cupações,	 foram	colocadas	nos	pontos	mais	 freqüentados	de	

nosso	clube,	orientando	associados	e	convidados.
	 Reformamos	a	sala	do	fraldário	e	equipamos	com	o	que	
se	tem	de	melhor	e	mais	moderno	para	proporcionar	um	melhor	
conforto	para	nossas	crianças	e	suas	mães.
	 Estaremos	 inaugurando	 no	 início	 de	 dezembro,	 o	
novo	 e	 moderno	 Bela	 Vista	 Bar,	 um	 local	 aprazível	 e	 de	
extremo	 bom	 gosto,	 no	 1º	 andar	 da	 nova	 sede,	 para	 ser	
desfrutado	nos	momentos	de	entretenimento	e	descontração	
entre	os	associados.
	 Foram	concluídos	também	o	novo	sistema	de	portaria	
e	segurança	do	clube,	com	a	instalação	de	mais	de	20	câmaras	
digitais	 de	 circuito	 interno	 de	 TV,	 acoplados	 numa	 Central,	
proporcionando	a	 todos	uma	segurança	quase	 imperceptível,	
mas	de	fundamental	importância	para	essa	Diretoria.
	 Temos	ainda	grandes	projetos	a	serem	executados	no	
decorrer	do	próximo	ano,	porque	nosso	trabalho	é	continuo	e	
sucessivo.	Alguns	desses	exemplos	é	a	aquisição	de	um	gerador	
de	energia	que	seguramente	trará	uma	forte	redução	nos	nossos	
custos	de	energia	elétrica.	Reformaremos	o	salão	do	restaurante	
do	 salão	 esportivo,	 integrando	um	 salão	de	 estar	 para	 uma	
melhor	e	merecida	comodidade.	Execução	dos	projetos	do	novo	
salão	de	Fitness	Center	com	toda	a	modernidade	e	a	nova	sauna	
masculina	e	feminina	com	o	centro	de	fisioterapia	num	local	
mais	condizente	e	apropriado.
E	por	fim,	desejamos	a	toda	a	Família	Sírio	um	Feliz	Natal	e	
um	Ano	Novo	repleto	de	alegrias,	saúde	e	paz.

Roberto	Cabariti

PALAVRA DO
PRESIDENTE
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Roberto Cabariti e Dom Damaskinos com o presidente da República do Líbano Emile Lahud.

ACONTECEU

	 Em	viagem	recente	aos	países	que	
compõem	 o	 mundo	 árabe,	 o	 presidente	
Roberto	 Cabariti	 e	 um	 grupo	 de	 fiéis	 da	
Catedral	Ortodoxa,	liderados	pelo	Arcebispo	
Metropolitano	da	Igreja	Católica	Apostólica	
Ortodoxa	 Antioquina	 no	 Brasil,	 Dom	
Damaskinos	Mansur,	percorreram	o	mesmo	
caminho	trilhado	pelo	Apóstolo	São	Paulo	
há	séculos	atrás.
	 No	 roteiro,	além	de	passagens	por	

VIAGEM AO
MUNDO ÁRABE

cidades	históricas	do	oriente,	como	Damasco	
e	Antióquia	(berço	do	cristianismo	no	mundo),	
onde	os	peregrinos	puderam	constatar	o	grande	
progresso	econômico,	social	e	administrativo	da	
região,	 foram	recepcionados	por	autoridades	
políticas	 e	 religiosas	da	 Síria	 e	do	 Líbano.	
O	presidente	 Cabariti	 aproveitou	 a	ocasião	
e	entregou	flâmulas	e	medalhas	do	Esporte	
Clube	Sírio	aos	anfitriões,	em	agradecimento	
às	boas-vindas.
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O presidente Roberto Cabariti entrega medalha e flâmula do Esporte Clube Sírio ao Secretário 
Geral do Partido do Governo da República Árabe da Síria Abdullah Al Ahmar.

Roberto Cabariti presenteia o Patriarca Ignátius IV. 
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ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL SÍRIO
	 Há	oito	anos	a	Escola	do	Sírio	re-
aliza	um	trabalho	de	excelência	na	Educação	
Infantil,	 com	 crianças	 de	2	 a	 6	 anos.	Nas	
instalações	da	Escola,	os	alunos	encontram	
segurança,	 infra-estrutura,	 playground,	
quadra,	além	de	salas	preparadas	para	atender	
as	necessidades	individuais	de	cada	criança.	
Um	dos	 objetivos	 principais	 na	 prática	 da	
educação	 infantil,	 que	 a	 Escola	 do	 Sírio	
se	 preocupa,	 é	 desenvolver	 algumas	 capa-
cidades	nas	crianças	como:	brincar,	expres-
sando	emoções,	sentimentos,	pensamentos,	
desejos	e	necessidades;	utilizar	as	diferentes	
linguagens	(corporal	,	musical,	plástica	,	oral	

EDUCAÇÃO

e	escrita)	ajustadas	às	diferentes	intenções	
e	 situações	 de	 comunicação,	 expressando	
suas	idéias	e	avançando	no	seu	processo	de	
construção.	A	equipe	pedagógica	é	supervi-
sionada	por:	Márcia	C.M.	Costa,	pedagoga	e	
psicopedagoga	e	Fernanda	Gazal,	psicóloga,	
que	 juntamente	 com	as	 professoras	 acom-
panham	as	atividades	e	o	desenvolvimento	
dos	alunos.	A	Escola	oferece	a	seus	alunos	
aulas	complementares	de:	música,	educação	
física	e	inglês	(a	partir	de	04	anos),	durante	
o	período	de	aula.	Se	você	tem	filhos	na	idade	
pré	-	escolar,	venha	nos	fazer	uma	visita.	As	
matrículas	já	estão	abertas!

Meninos do Jardim II se divertem na Festa do Halloween

Crianças do Maternal II preparam papel machê para exposição da Casa de Livros 



�

BRINCAR
Flávia R. Bergamo
Profa. do Maternal II

	 O	 brincar	 dirigido	 pela	
professora	pode	canalizar	a	exploração	
e	a	aprendizagem,	levando	as	crianças	
a	um	estágio	mais	avançado	em	termos	
de	entendimento	–	 talvez	 seja	esta	a	
essência	 do	 bom	 ensino.	 O	 professor	
deve	 ser	 visto	 como	 mediador	 e	
iniciador	da	aprendizagem	e	o	brincar	
espontâneo	e	o	dirigido	 são	aspectos	
essenciais	da	interação	professor/aluno,	
porque	o	professor	tanto	permite	quanto	
proporciona	 os	 recursos	 apropriados	

para	o	desenvolvimento	do	seu	aluno.	
	 Dessa	 maneira,	 o	 brincar	 é	
essencial	 para	 as	 crianças	 e	 também	
para	 os	 adultos,	 não	 é	 e	 nem	 pode	
ser	 oposto	 ao	 trabalho.	A	 exploração	
é	 uma	 preliminar	 de	 formas	 mais	
desafiadoras	 do	brincar	 e	 este	 último	
quando	 adequadamente	 dirigido	
assegura	que	a	criança	aprenda	a	partir	
de	seu	atual	estado	de	conhecimento	e	
habilidade	além	de	ser	potencialmente	
um	excelente	meio	de	aprendizagem.	
	 Percebe-se	 que	 o	 brincar	
apresenta-se	 por	 meio	 de	 várias	
categorias	 de	 experiências	 que	 são	
diferenciadas	 pelo	 uso	 do	 material	

ou	 dos	 recursos	 predominantemente	
implicados.	 Estas	 categorias	 de	
experiências	podem	ser	agrupadas	em	
três	modalidades	básicas:	brincar	físico,	
brincar	 intelectual	 e	 o	 brincar	 sócio/
emocional.	 Por	meio	 das	 brincadeiras	
os	 professores	 podem	 observar	 e	
constituir	uma	visão	dos	processos	de	
desenvolvimento	das	crianças.	
	 “É	 preciso	 que	 o	 professor	
tenha	 consciência	 que	na	 brincadeira	
as	crianças	recriam	e	estabilizam	aquilo	
que	sabem	sobre	as	mais	diversas	esferas	
do	 conhecimento,	 em	 uma	 atividade	
espontânea	 e	 imaginativa”	 (BRASIL,	
1998,	vol.	I,	p.28).

Jardim II na Festa do Halloween

Jardim II na hora do lanche

Alunos do Jardim II e Pré elaboram um vaso para exposição

Jardim I realiza trabalho para exposição

Alunos do Maternal I na Sala de Artes
Alunos do Jardim I pintam caixas que serão usadas como 
depósito de material reciclado
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4 de dezembro, domingo
Esportes
DEPAM
Chegada do Papai Noel

Futebol de Menores – Torneio de 
Futebol de Serra Negra

Grupo de Corrida – Corrida do Monte 
Líbano

06 de dezembro, terça-feira
Esportes
DEPAM
Depíada (06 a 09/12)

� de dezembro, quarta-feira
SIMI
Cinema – A Sogra

8 de dezembro, quinta-feira
Esportes
Grupo de Corrida – Festa de 
Confraternização 
Judô – Festa de Confraternização

� de dezembro, sexta-feira
Social
Gran Bazaar

�0 de dezembro, sábado
Social
Gran Bazaar

Esportes
Futebol de Menores – Festa de 
Confraternização
Tênis – Festa de Confraternização
Tênis – Torneio Par e Ímpar
Squash – Festa de Confraternização 
Basquete – Festa de Confraternização

AGENDÃO DEZEMBRO �005
DEPAM 
Festa de Encerramento da Depíada

SIMI
Aula Especial de Ginástica

�� de dezembro, domingo
Esportes
Basquete – Torneio Liquida Mix/ 
Vídeo Imóveis Streetball
Natação – Jubileu de Ouro da Piscina

�4 de dezembro, quarta-feira
SIMI
Almoço de Confraternização

�5 de dezembro, quinta-feira
Esportes
Ginástica Masculina – Festa de 
Confraternização 
Futebol de Adultos – FUTFEST

�6 de dezembro, sexta-feira
Social
Gran Bazaar

�� de dezembro, sábado
Esportes
Grupo de Corrida – Corrida de Natal 
Corpore

Social
Gran Bazaar

�8 de dezembro, domingo
Social
Gran Bazaar

AGENDÃO
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amoramor
respeitorespeito

PazPaz
saúdesaúdeharmoniaharmonia

felicidadefelicidade
prosperidadeprosperidade

famíliafamília

compreensãocompreensão

carinhocarinho

amizadeamizade

Todas	estas	palavras
simbolizam	o	Natal...
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				...mas	nenhuma	delas	traduz						tão	bem	quanto	essas	imagens.

Aqui	começa	o	verdad		eiro	Espírito	de	Natal.
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				...mas	nenhuma	delas	traduz						tão	bem	quanto	essas	imagens.

Aqui	começa	o	verdad		eiro	Espírito	de	Natal.
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	 No	dia	05	de	novembro,	entre	10h	e	17h,	aconteceu	o	I	Festival	de	Incentivo	
à	Leitura	do	Clube	Sírio.	Realizado	no	salão	nobre,	com	a	organização	da	editora	Casa	
de	Livros,	o	evento	teve	diversas	atividades	paralelas	ao	acontecimento	principal:	circo,	
poemas,	oficina	de	capoeira,	palestra	interativa	para	pais,	contador	de	histórias,	oficina	
de	RPG,	artes,	xadrez,	inglês	e	o	caricaturista	Eduardo	Vetillo.
	 Com	o	foco	voltado	para	as	crianças,	o	festival	trouxe	para	o	Clube	inúmeros	
lançamentos	do	mercado	editorial	 infantil,	 além	de	 títulos	nacionais	 já	 consagrados.	
Os	pequenos	leitores	ainda	puderam	se	deliciar	com	os	pratos	típicos	da	cultura	árabe,	
disponíveis	na	praça	de	alimentação,	instalada	no	terraço	do	salão	nobre.

SOCIAL

I  FESTIVAL DE
INCENTIVO À LEITURA
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Nos	dias	28,	29	e	30	de	outubro,	como	já	é	
de	costume	no	fim	de	ano	do	Clube	Sírio,	a	
boate	transformou-se	no	palco	do	Show	da	
Casa.	Este	ano	o	título	do	evento	foi	Brasil,	
Mostra	a	Tua	Cara,	uma	crítica	bem-humo-
rada	aos	antigos	e	recentes	escândalos	de	
corrupção	na	política	nacional.	Em	cena,	90	
artistas	se	revezaram	nos	mais	diferentes	
gêneros	(teatro,	dança	do	ventre,	show	de	
piadas,	 entre	 outros),	 por	 cerca	 de	 duas	
horas,	com	o	nobre	objetivo	de	entreter	o	
público.	O	resultado:	sucesso	de	crítica	e	
platéia	cheia.

SHOW DA CASA
Nos	dias	28,	29	e	30	de	outubro,	como	já	é	
de	costume	no	fim	de	ano	do	Clube	Sírio,	a	
boate	transformou-se	no	palco	do	Show	da	
Casa.	Este	ano	o	título	do	evento	foi	Brasil,	
Mostra	a	Tua	Cara,	uma	crítica	bem-humo-
rada	aos	antigos	e	recentes	escândalos	de	
corrupção	na	política	nacional.	Em	cena,	90	
artistas	se	revezaram	nos	mais	diferentes	
gêneros	(teatro,	dança	do	ventre,	show	de	
piadas,	 entre	 outros),	 por	 cerca	 de	 duas	
horas,	com	o	nobre	objetivo	de	entreter	o	
público.	O	resultado:	sucesso	de	crítica	e	
platéia	cheia.

SHOW DA CASA
SOCIALSOCIAL
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	 Os	associados	e	atletas	do	Esporte	Clube	Sírio	correm	o	ano	inteiro,	jogam	tênis	
diariamente,	entram	em	divididas	no	futebol,	se	contorcem	nos	aparelhos	de	ginástica	
olímpica,	mergulham	alto	do	trampolim,	dançam	no	sapateado,	levantam	peso,	escor-
regam	no	playground,	criam	obras	de	arte	no	ateliê,	patinam	no	hóquei,	arremessam	
no	basquete,	recuperam	suas	forças	no	restaurante	esportivo...	No	entanto,	agora	eles	
pararam	um	minuto,	somente	para	desejar	a	você	um	Feliz	Natal.

MENSAGEM

FELIZ NATAL
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	 Na	Ilha	do	Nanja,	o	Natal	continua	
a	 ser	maravilhoso.	 Lá	 ninguém	 celebra	 o	
Natal	 como	 o	 aniversário	 do	 Menino	 Je-
sus,	mas	sim	como	o	verdadeiro	dia	do	seu	
nascimento.	Todos	os	anos	o	Menino	Jesus	
nasce,	naquela	data,	como	nascem	no	hori-
zonte,	todos	os	dias	e	todas	as	noites,	o	sol	
e	 a	 lua	 e	 as	 estrelas	 e	
os	planetas.	Na	Ilha	do	
Nanja,	as	pessoas	levam	
o	ano	inteiro	esperando	
pela	 chegada	do	Natal.	
Sofrem	doenças,	neces-
sidades,	desgostos	como	
se	 andassem	 sob	 uma	
chuva	de	flores,	porque	
o	Natal	 chega:	 e,	 com	
ele,	a	esperança,	o	con-
solo,	a	certeza	do	Bem,	da	Justiça,	do	Amor.	
Na	Ilha	do	Nanja,	as	pessoas	acreditam	nessas	
palavras	que	antigamente	se	denominavam	
“substantivos	próprios”	e	se	escreviam	com	
letras	maiúsculas.	Lá,	elas	continuam	a	ser	
denominadas	e	escritas	assim.
	 Na	 Ilha	 do	 Nanja,	 pelo	 Natal,	
todos	vestem	uma	roupinha	nova	—	mas	
uma	roupinha	barata,	pois	é	gente	pobre	
—	 apenas	 pelo	 decoro	 de	 participar	 de	
uma	 festa	 que	 eles	 acham	 ser	 a	 maior	
da	 humanidade.	 Além	 da	 roupinha	 nova,	
melhoram	um	pouco	a	janta,	porque	nós,	
humanos,	 quase	 sempre	 associamos	 à	
alegria	da	alma	um	certo	bem-estar	físico,	
geralmente	representado	por	um	pouco	de	
doce	e	um	pouco	de	vinho.	Tudo,	porém,	
moderadamente,	 pois	 essa	 gente	 da	 Ilha	
do	Nanja	é	muito	sóbria.
	 Durante	o	Natal,	na	Ilha	do	Nanja,	
ninguém	ofende	o	 seu	 vizinho	—	antes,	
todos	 se	 saúdam	 com	grande	 cortesia,	 e	
uns	dizem	e	outros	respondem	no	mesmo	
tom	celestial:	“Boas	Festas!	Boas	Festas!”
	 E	ninguém,	pede	contribuições	es-

peciais,	nem	abonos	nem	presentes	—	mesmo	
porque	se	isso	acontecesse,	Jesus	não	nasce-
ria.	Como	podia	Jesus	nascer	num	clima	de	tal	
sofreguidão?	Ninguém	pede	nada.	Mas	todos	
dão	qualquer	coisa,	uns	mais,	outros	menos,	
porque	todos	se	sentem	felizes,	e	a	felicidade	
não	é	pedir	nem	receber:	a	felicidade	é	dar.	

Pode-se	dar	uma	flor,	um	
pintinho,	um	caramujo,	
um	peixe	—	trata-se	de	
uma	 ilha,	 com	praias	e	
pescadores	 !	 —	 uma	
cestinha	 de	 ovos,	 um	
queijo,	 um	 pote	 de	
mel...	É	como	se	a	Ilha	
toda	 fosse	um	presepe.	
Há	mesmo	quem	dê	um	
carneirinho,	um	pombo,	

um	verso!	Foi	 lá	que	me	ofereceram,	certa	
vez,	um	raio	de	sol!
	 Na	Ilha	de	Nanja,	passa-se	o	ano	
inteiro	com	o	coração	repleto	das	alegrias	
do	Natal.	Essas	alegrias	só	esmorecem	um	
pouco	pela	Semana	Santa,	quando	de	re-
pente	se	fica	em	dúvida	sobre	a	vitória	das	
Trevas	e	o	fim	de	Deus.	Mas	logo	rompe	a	
Aleluia,	vê-se	a	luz	gloriosa	do	Céu	brilhar	
de	novo,	e	todos	voltam	para	o	seu	trabalho	
a	cantar,	ainda	com	lágrimas	nos	olhos.
	 Na	Ilha	do	Nanja	é	assim.	Arvores	
de	Natal	não	existem	por	 lá.	As	crianças	
brincam	 com	 pedrinhas,	 areia,	 formi-
gas:	 não	 sabem	 que	 há	 pistolas,	 armas	
nucleares,	 bombas	 de	 200	 megatons.	 Se	
soubessem	 disso,	 choravam.	 Lá	 também	
ninguém	 lê	 histórias	 em	 quadrinhos.	 E	
tudo	 é	 muito	 mais	 maravilhoso,	 em	 sua	
ingenuidade.	 Os	 mortos	 vêm	 cantar	 com	
os	vivos,	nas	grandes	festas,	porque	Deus	
imortaliza,	reúne,	e	faz	deste	mundo	e	de	
todos	os	outros	uma	coisa	só.
	 É	assim	que	se	pensa	na	Ilha	do	
Nanja,	onde	agora	se	festeja	o	Natal.

NATAL NA ILHA DO NANjA
REFLEXÃO

CECÍLIA MEIRELLES
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EXPEDIENTE

Presidente
Roberto Cabariti

Vice-Presidente Administrativo
Raul Sarhan

Vice-Presidente Social
Fabio Kadi

Vice-Presidente de Esportes
Fábio Golmia

Secretário Geral
Fábio Edson Bunemer

Diretor Departamental Secretário
Marco Aurélio Ferreira Lisboa

Diretor Departamental Secretário Adjunto
Cesar Ibrahim David

Tesoureiro Geral
Marcelo Audi Cateb

Diretor Departamental Tesoureiro
Charles Kapaz

Diretor Departamental de Marketing
Ricardo Vantini

Diretores Departamentais de Patrimônio
Fábio Said Bittar
Marcelo Maurício Nahas

Diretor Departamental Social
Antonio Conde

Diretor Departamental Cultural
Gabriel Sayegh

Diretora Departamental Cultural Adjunta
Luciana Cabariti Ayer de Azevedo

Diretor Departamental Recreativo
Iskandar Rachid jabour

Diretor Departamental Recreativo Adjunto
Armando Comparato

Diretor Departamental de Sede
Salvador Norberto Porcelli

Diretor Departamental de Sede Adjunto
Oswaldo jorge

Diretor Departamental de Bar e Restaurante
Fábio Girardelli Martins Costa

Diretor Departamental de Bar e Restaurante Adjunto
julio Ricardo Mitne

Diretor Departamental de Informática
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