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Crianças e jovens podem conquistar seus sonhos e escolher bons caminhos se tiverem  
pessoas como você que acreditam fazer a diferença em um mundo melhor para se viver.  
Vamos trabalhar juntos na proteção da infância. O Lar Sírio atende 3.000 crianças, adolescentes 
e suas famílias todos os dias. Siga conosco nesse trabalho que transforma vidas há 95 anos!

JUNTOS TRANSFORMAMOS! 

 Seja um doador mensalista.

BEM-VINDO AO LAR. 
Saiba mais através do tel.: 11 2092-4811
ou e-mail: soudoador@larsirio.org.br www.larsirio.org.br           /larsirio           /larsirio           /company/larsirio

#bemvindoaolar

DOE
 ALEGRIA.
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GINCANA DIA DOS PAIS
Em 11 de Agosto o DEPAM 
promoveu mais uma Gincana 
do Dia dos Pais. O objetivo 
foi promover a sociabilização 
e integração entre pais, filhos 
e professores. Mais de oitenta 

associados participaram do 
evento, que contou com várias 
modalidades esportivas: Tênis, 
Judô, Ginástica Artística, Vôlei, 
Futebol e Taekwondo.  
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No mês de julho, o DEPAM 
organizou a Jornada de 
Férias com o objetivo de 
proporcionar momentos de 
lazer e entretenimento entre os 
participantes, buscando estreitar 
os laços de amizade entre as 
crianças.  

A Jornada de Férias, com atividades 
no Clube de terça a sexta, das 13h às 
14h45 promoveu a convivência entre 
as crianças, além de resgatar práticas 
esportivas, sociais e culturais. 

A Jornada teve alguns 
passeios que deixaram 
estas férias ainda mais 
inesquecíveis. Dia 19 de 
julho a garotada foi se 
divertir no Pophaus, um 
parque que reúne atividades 
que misturam o viés 
lúdico da brincadeira entre 

amigos, senso de equipe, 
pontaria e equilíbrio 
captado de esportes 
tradicionais. Dia 26 foi a 
vez de passar uma tarde no 
Impulso Park, um enorme 
parque de trampolins, que 
fez os participantes pularem 
para valer.  

JORNADA DE FÉRIAS
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Combinação perfeita: sábado 
de sol e um grupo com 
muita garra. Assim aconteceu 
o Black Series Training, um 
treinamento que misturou 
o treino funcional com um 
programa de alta intensidade 

e exercícios intervalados. Esta 
é a experiência dos alunos que 
fazem parte do Treinamento 
Funcional e Treino Insano. Você 
ainda não participou de uma 
aula? Informe-se na Secretaria 
Esportiva.

BLACK SERIES TRAINING

GINÁSTICA MASCULINA: TRADIÇÃO NO CLUBE

VISITA AO MUSEU DO FUTEBOL

O grupo de Ginástica Masculina 
é tradicional no E.C. Sírio há 
décadas. Além de tradicional, 
esta modalidade cuida da saúde 
dos praticantes, auxiliando o 
ganho de força e resistência 
muscular localizada. Faça parte 
deste time de campeões que 
treinam às terças e quintas das 
19h30 às 20h30.

Entre amigas da Ginástica 
Feminina e SIMI, uma tarde 
agradável com troca de 
informações entre monitores 
e visitantes, onde o saber 
passa por um processo de 
transformação, para que possa 
ser compreendido de forma 
íntegra, agregando valores 
culturais e sociais. Assim foi 
mais um passeio desta turma 
animada, desta vez ao Museu 

do Futebol, que é um espaço 
voltado para os mais diferentes 
assuntos envolvendo a prática, 
a história e curiosidades 
do futebol brasileiro e mundial. 
O espaço cultural foi construído 
dentro do Estádio Municipal 
Paulo Machado de Carvalho, 
o Pacaembu, na Praça Charles 
Miller, no bairro de mesmo 
nome, na zona oeste da cidade.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

FAÇA 
PARTE 
DO SIMI

YOGA E A ANSIEDADE

Todo último sábado de cada 
mês, às 10h30, a turma do 
SIMI se reúne no Restaurante 
Esportivo para parabenizar 

os aniversariantes do mês. 
Comemore seu aniversario com 
os amigos. Venha fazer parte 
desta turma.

Não devemos medir 
esforços na busca de 
um envelhecimento 
bem-sucedido, que 
pode ser caracterizado 
por um equilíbrio 
entre o envelhecimento 
biológico e psicológico. 
A falta de oportunidade 
de praticar atividade 
física na terceira idade 
faz com que os idosos 
desanimem ainda que 
tenham muita vontade 
de viver, e para essas 
pessoas a atividade 
física é um modo de 
mostrar que ainda 
são capazes de fazer 
coisas extraordinárias. 
O Esporte Clube Sirio, 
no programa SIMI 
(Sírio Melhor Idade), 
oferece aulas de yoga, 
hidroginástica, ginástica 
localizada e treinamento 
funcional, especiais para 
essa categoria. Procure 
o Departamento de 
Esportes e informe-se 
sobre este programa.

Se a ansiedade é o mau do 
século XXI, o yoga é o caminho 
para a saúde, o relaxamento 
e o bem-estar. Através do 
yoga realizamos posturas 
físicas e mentais que 
funcionam como uma espécie 
de limpeza do corpo e da 
mente, removendo o acúmulo 
de tensão que gera estresse e 
ansiedade. Preocupado com a 

saúde e qualidade de vida dos 
associados, o E.C.Sirio oferece 
aulas gratuitas de terça a sexta 
nas salas de ginástica. Consulte 
os horários no departamento de 
esportes
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Você sabia?

No início, essa 
modalidade era 
chamada de ginástica 
olímpica. Somente 
mais tarde e com a 
inclusão da ginástica 
rítmica desportiva e da 
ginástica de trampolim 
ela passou a ser 
chamada de ginástica 
artística.

BENEFÍCIOS 
DA GINÁSTICA ARTÍSTICA

A ginástica artística, também 
chamada de ginástica 
olímpica, é uma modalidade 
esportiva que envolve um 
conjunto de movimentos. 
Esses movimentos exigem 
precisão, força, flexibilidade, 
agilidade, coordenação e 
equilíbrio. Portanto, o domínio 
do corpo é uma das principais 
características desses atletas.
Os praticantes da ginástica 
artística são chamados de 
ginastas. Embora inicialmente 
ela fosse praticada somente por 
homens, hoje essa modalidade 
está presente em ambas 
as categorias (masculina e 
feminina).

HORÁRIOS DA GINÁSTICA ARTÍSTICA

Atividade       

Baby Gym 
(3 a 6 anos)  

Iniciação 
(Acima de 6 anos) 
  

Intermediário  

Aperfeiçoamento   

Dias e Horários 
Terças, Quintas e Sábados
11h às 11h30 

Terças e Quintas
14h às 15h / 17h30 às 18h30

Quartas e Sextas 
16h à 17h / 17h às 18h

Sábado
10h às 11h

Terças e Quintas
9h às 10h / 14h à 15h

Quartas e Sextas
15h às 16h / 16h às 17h. 
Sábados das 9h às 10h

Terças e Quintas das 9h às 10h, 
das 10h às 11h, das 15h às 16h e 
das 16h às 17h.
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PERCA PESO PEDALANDO

O fato de não provocar impacto 
nas articulações faz do aparelho 
esportivo uma ótima opção, 
até para pessoas saindo de 
lesão, a verdade é que além 
da bike promover a diversão e 
interação dos usuários, também 
possibilita a queima de até 800 
calorias em uma hora de aula.
Os especialistas explicam que 
homens e mulheres têm os 
mesmos benefícios quando o 
assunto é a aula de bike. Para 
ambos, o treino proporciona 
uma melhora significativa da 
condição cardiovascular, do 

tônus muscular nas pernas e 
glúteos e ainda possibilita alto 
gasto calórico. A intensidade é 
facilmente modulada para cada 
indivíduo, inclusive aqueles que 
estão largando o sedentarismo 
ou que apresentam algum 
histórico de doença não 
restritiva. Para evitar lesões, é 
importante regular a bicicleta 
na altura e postura corretas. A 
regulagem protege o aluno e 
melhora sua performance e seu 
conforto ao pedalar.

Trabalhar todo o 
condicionamento físico e 
muscular, principalmente 
das pernas e glúteos; 
ajudar a tonificar as veias e 
melhorar os movimentos, 
o que contribui para 
a redução da pressão 
arterial, diminuindo 
os riscos de doenças 
cardíacas; estabilizar os 
batimentos cardíacos, 
assim como corridas e 
caminhadas; aumentar 
os níveis de serotonina, 
responsável pela sensação 
de bem-estar, além de dar 
mais disposição e ajudar a 
relaxar na hora do sono.

PRINCIPAIS 
BENEFÍCIOS 
DO 
SPINNING

Agora, existe a oportunidade de os alunos se matricularem na 
Natação apenas uma vez por semana.  

Horários da manhã:
Quartas-feiras: das 10h45 às 11h30 - nível  AP 1,2,3
Quintas-feiras:  das 10h45 `as 11h30 - nível BB 1,2
Sextas-feiras: das 10h45 às 11h30 - nível  Iniciação/Adaptação

Horários da tarde:
Quintas-feiras:  das 14h15 às 15h - nível Iniciação 
Quintas-feiras:  das 15h45 às 16h30 - nível BB 1,2
Quintas-feiras:  das 18h15 às 19h - nível AP 1,2,3
Sextas-feiras : das 16h45 às 17h30 - nível Adaptação

TRAGA SEU PEIXINHO PARA NADAR
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ACADEMIA
MUSCULAÇÃO 
FAZ BEM
Difícil encontrar quem seja 
fanático por musculação, 
diferente do que acontece com 
corrida, natação ou ciclismo, 
por exemplo. O preconceito 
contra o treino baseado em 
repetições com cargas, no 
entanto, acaba colocando 
em segundo plano parte dos 
benefícios que ela oferece - 
deixar os músculos definidos 

e tonificados é só começo. 
Conheça alguns motivos para 
incluir a musculação em seu 
programa de condicionamento 
físico.

ELA ACELERA 
O METABOLISMO
Que tal emagrecer mesmo fora 
da academia? A musculação 
torna isso possível já que o 
tecido muscular continua 
gastando energia mesmo 
quando estamos parados. 

DEIXA O CORPO 
MAIS JOVEM
Tanto homens quanto mulheres 
começam a perder massa 
muscular mais acentuadamente 
a partir dos 30 anos de idade. 

Esse processo pode causar falta 
de equilíbrio e diminuir a 
coordenação motora em idosos 
que não praticam atividades 
físicas. Para ficar com as funções 
do corpo intactas e com a 
aparência mais jovem, fazer 
aulas de musculação quatro 
vezes por semana é o suficiente. 

FAZ PERDER GORDURA E 
GANHAR MÚSCULOS
Quem está começando 

a praticar 
musculação pode 
ganhar peso, pois 
há um aumento 
na massa muscular 
antes da perda 
de gordura, já 
que esse tipo de 
exercício aumenta 
a circulação 
e a retenção 
de líquido 
nos músculos. 
Depois de quatro 
semanas, já é 
possível notar a 

perda de gordura. 

PROTEGE OS OSSOS
Os músculos servem como um 
colete para o nosso esqueleto. 
Quando nossa musculatura 
está em forma e tonificada, as 
chances de fratura óssea são 
menores. Ela também diminui 
as chances de osteoporose, já 
que, quando fazemos exercícios 
intensos, há absorção de cálcio 
pelos ossos. 

DEIXA O CORAÇÃO 
MAIS FORTE
Quando os exercícios 
conseguem trabalhar 
vários grupos musculares, 
eles melhoram também o 
funcionamento do coração, 

protegendo o organismo de 
doenças cardiovasculares. 

AUMENTA A 
FLEXIBILIDADE
Pode parecer estranho, mas 
os movimentos de contração 
muscular que acontecem 
na musculação aumentam a 
flexibilidade, diz um estudo 
apresentado no encontro 
da Associação Americana 
para a Medicina do Esporte. 
Pesquisadores compararam os 
efeitos do alongamento e da 
musculação na flexibilidade de 
músculos.
Durante o estudo, 25 
pessoas foram divididas 
em dois grupos: um deles 
fez musculação durante 
cinco semanas e o outro, 
alongamento pelo mesmo 
período. Outras 12 pessoas 
foram usadas como grupo 
controle, permanecendo 
inativas. Os resultados 
mostraram que, bem orientada, 
a musculação aumenta a 
flexibilidade tanto quanto o 
alongamento.

AJUDA A FAZER 
AMIGOS
Ir à academia não é apenas bom 
para o corpo, é bom também 
para a mente. Como é um lugar 
onde a maioria das pessoas 
tem objetivos semelhantes, elas 
conseguem conversar e trocar 
experiências. Por isso faça 
academia no Sírio, veja nosso 
horário de funcionamento:

TERÇA A SEXTA-FEIRA
DAS 6H ÀS 22H30

SÁBADO E DOMINGO
DAS 7H ÀS 19H

FERIADOS
DE ACORDO COM A 
PROGRAMAÇÃO DO CLUBE
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CORRIDA BÊNÇÃO DE PAZ
Na manhã do dia 2 de 
setembro, os atletas do 
Grupo de Corrida do Sírio 
participaram de mais uma 
prova: A Corrida Mobilize-se 
Bênção de Paz, realizada pela 
entidade Associação Bênção de 
Paz. O caráter da corrida foi 
esportivo e social, com objetivo 
de promover a prática esportiva 
da corrida de rua e manter os 
programas sociais pela entidade.

A Corrida Vênus, realizada em 
2 de setembro no Jockey Club, 
agitou as corredoras do Clube. 
Isso porque esta prova, em sua 
11ª edição, é exclusiva para 
mulheres, com distâncias de 
5, 10 e 15km. Além da prova, 
na arena são oferecidas aulas 

de dança, massagem, serviços 
de beleza, novidades de moda 
fitness, degustações, técnicas de 
recuperação muscular, muita 
música e um amplo espaço para 
tirar fotos e festejar mais uma 
conquista.

O Grupo de Corrida, como já é 
de praxe, realizou nos dias 14 e 
15 de agosto o treino especial 
Dia dos Pais. Treino puxado 
na Pista de Cooper do Clube, 
mas, no final, todos puderam 
desfrutar de uma deliciosa 
salada de frutas.

TREINO 
ESPECIAL 
DIA DOS PAIS

CORRIDA VÊNUS
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Artes marciais são disciplinas 
físicas e mentais divididas 
em diferentes graus, que 
têm como objetivo um alto 
desenvolvimento de seus 
praticantes para que possam 
se defender, ou submeter o 
adversário mediante diversas 
técnicas. Artes marciais também 
são sistemas para treinamento 
de combate geralmente sem 
o uso de armas de fogo ou de 
outros dispositivos modernos. 
Artes marciais também são 
praticadas como modalidades 
de cunho esportivo, chamadas 
de desporto de combate, 
onde o objetivo principal são 
as competições (esportivo-
competitivas). 
Existem diversos estilos, 
sistemas e escolas de artes 
marciais. O que diferencia 
as artes marciais da mera 
violência física (briga de 
rua) é a organização de suas 

técnicas em um sistema 
coerente de combate, 
desenvolvimento físico, mental 
e espiritual. Muitas destas 
artes de guerra orientais e 
ocidentais deram origem 
a artes que atualmente são 
praticadas em todo o mundo, 
como por exemplo: Wushu 
(popularmente conhecido 
como Kung Fu); taekwondo; 
esgrima; arqueirismo (tiro com  
arco);hipismo; boxe; savate; 

judô; karatê; luta olímpica (a 
luta greco-romana e a luta livre 
olímpica); ninjtsu; etc.
Assim, o Departamento de 
Esportes disponibiliza as 
seguintes modalidades: 

MUAY THAI
JUDO
TAEKWONDO

BENEFÍCIOS DAS ARTES MARCIAIS

JÁ OUVIU FALAR EM LPO?

LPO, ou Levantamento de Peso 
Olímpico, é uma modalidade 
esportiva única, mas também 
é usado em vários outros 
esportes, com o objetivo de 
melhora de desempenho, 
força, velocidade, potência e 

flexibilidade. 
O LPO sempre 
existiu, mas 
agora está tendo 
mais acesso. 
Na natação, 
por exemplo, 
os atletas usam 
para melhorar 
o movimento 
de saída da 
plataforma para 
entrar na piscina, 
porque gera 
força e potência. 

Recomenda-se a prática acima 
dos 15 anos, sempre com 
a orientação técnica de um 
especialista. A progressão é feita 
para cada indivíduo. O trabalho 

é lento, contínuo e repetido. 
Por isso, qualquer pessoa 
pode fazer, homens, mulheres, 
jovens, pessoas com idade mais 
avançadas.
É só matricular-se na Academia 
que você passa ter o direito 
de utilizar o espaço com a 
orientação do experiente 
professor José Carlos Vidal.

A SALA DE LPO 
FUNCIONA DE TERÇAS 
A SEXTAS FEIRAS DAS 
17H30 ÀS 21H30 E AOS 
SÁBADOS DAS 10H ÀS 
19H.
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No início de julho, no dia 5, 
foi realizado o 20º Rachão do 
Marcão, mais um evento do 
Basquete Menores no Clube. 
A atividade contou com a 
presença de 33 atletas (entre 
sócios, ex-atletas e agregados) 
todos amantes da modalidade 
de Basquete. Esse ano o 
evento comemorou o seu 20º 
aniversário e, como em todas as 
edições, contou com a presença 
do grande professor Marcos 
Cruz, mais conhecido como 

Marcão. O professor esse ano 
comemora 20 anos de Sírio e 
mesmo depois de tanto tempo 

ainda gera admiração entre os 
praticantes da modalidade. 

No dia 09 de agosto, foi 
realizado um jogo amistoso 
entre Sírio (categoria sub 
17) x Medicina Santa Casa. 
Este foi o primeiro desafio 
do time Sub 17 contra 
um time mais velho, já 
que o time da Medicina 
Santa Casa é formado por 
atletas universitários. Apesar 
da diferença de idade, o 
time Sírio jogou de igual 
para igual e em nenhum 
momento foi intimidado 
pela outra equipe. Parabéns a 
todos os meninos do Basquete 

Menores categoria Sub 17. 
Destaque para o atleta Andrey 
Vishnevsky Fortes que fez uma 

excelente partida apresentando 
grande evolução. 

Em 31 de agosto, o Basquete 
Menores teve mais um grande 
desafio. Os atletas, que treinam 
de quartas e sextas-feiras no 
período da manhã, jogaram 
com o time do Céu  Perus. 
Apesar de o adversário ter um 
time mais experiente, nossos 
atletas encaram o desafio de 
frente e apresentaram um 
ótimo jogo. O objetivo desse 
amistoso foi o desenvolvimento 
do grupo e, do jeito que andam 
as coisas, essa garotada terá um 
grande futuro pela frente.

20º RACHÃO DO MARCÃO

AMISTOSO DO BASQUETE MENORES

NOVOS DESAFIOS
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TUDO SOBRE O BASQUETE MENORES

SÍRIO X COLÉGIO SÃO FRANCISCO
No dia 30 de agosto, o Basquete 
Menores recebeu o time do 
Colégio São Francisco Xavier (Sub 
14 e Sub 17) para dois amistosos. 
Foi gostoso de assistir, com muito 
entusiasmo e vários talentos 
dentro das quatro linhas. O mais 
importante nesses dois jogos 

não foram os resultados e sim o 
desenvolvimento da modalidade 
Basquete Menores que vem 
crescendo a cada dia. Graças ao 
professor Marcos e aos atletas 
(com empenho e dedicação nos 
treinos) o futuro do basquete no 
Clube Sírio promete.

SUB 10
Essa é a mais nova categoria do Clube Sírio. Não 
participamos de campeonatos com essa turma, 
porém, são realizados amistosos e festivais durante 
o ano todo.  O futuro do basquete está bem 
representado. 

SUB 14
Com essa turma o basquete já é levado mais a sério. 
Nessa categoria disputamos o campeonato Liga 
NOES e são realizados vários amistosos durante 
o ano. No Sub 14 os jogos são mais difíceis e 
disputados. 

SUB 12
Para essa categoria participamos de um campeonato, 

a Liga NOES. Esse campeonato é realizado durante 
o ano todo, e o E. C. Sírio sempre com resultados 

positivos. Em 2017 fomos campeões invictos e, neste 
ano, estamos quase conquistando o mesmo feito. 

Também são realizados vários festivais e amistosos 
durante o ano.

SUB 17
Essa categoria é a última do Basquete Menores. 
Muitos dos atletas do Sub 17 já participam do 

Campeonato Interno de Basquete Adulto.  Nessa 
categoria também disputamos o campeonato Liga 
NOES e são realizados vários amistosos durante o 
ano.  Temos atletas de alto nível nessa categoria, e 
durante o ano tivemos vários resultados positivos. 
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CAMPEONATO INTERNO 
DE BASQUETE ADULTO 
Estamos na décima edição 
do Campeonato Interno de 
Basquete Adulto. São dez anos 
realizando um campeonato 
interno de alto nível.  Neste 
ano está sendo realizado um 
dos melhores campeonatos de 
todas as edições, com jogos 
disputados, emocionantes e a 
participação de 61 associados. 

Nessa categoria participamos 
de dois Campeonatos: Copa 
Paulista de Basquete e UVB 
– União dos Veteranos de 
Basquetebol de São Paulo, além 
de amistosos. 
Este ano, depois de um longo 
período, voltamos a participar 
da Copa Paulista. Esta é uma 

competição super disputada, 
com jogos de alto nível. 
Voltamos a participar desse 
campeonato com o objetivo 
de juntar os associados que 
gostam de basquete. O grupo 
é formado através de atletas da 
juventude e atletas experientes. 

HHH MASTER

CATEGORIA VETERANOS 

Participamos em duas categorias 
65+ e 70+ (65 anos e 70 anos). 
O objetivo do campeonato é 
juntar os atletas da velha guarda. 
Os jogadores dessa categoria 
são craques na modalidade, 
temos ex-atletas profissionais, 
campeões nacionais, campeões 
sulamericanos, etc. Apenas 
atletas experientes e que 
entendem do assunto.
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Em 18 de agosto, as meninas 
das categorias Pré-mirim 
entraram em quadra pela 
penúltima rodada da copa 
Pinheiros de voleibol. A equipe 
Mirim, em um jogo disputado, 
acabou perdendo para a equipe 
da casa por 2x1. Agora, na 
classificação geral, estamos em 
4° lugar. Já a equipe Pré-mirim 
fez um grande jogo e ganhou 

de 3x0 da equipe do Esporte 
Clube Pinheiros, subindo para o 
segundo lugar na classificação. 
Já no dia 25 quem entrou em 
quadra foram as meninas do 
Infantil, pelo campeonato de 
voleibol do Clube Ipê. Desta vez 
o Sírio não saiu com a vitória, o 
placar foi de 3x0 para a equipe 
adversária.

AMISTOSOS CONTRA O IPÊ CLUBE

COPA PINHEIROS E CAMPEONATO DO IPÊ CLUBE

XV TORNEIO DA AMIZADE VOLEIBOL MASTER

No sábado, dia 1º de setembro, 
as meninas da categoria 
Iniciantes do voleibol do 
Sírio realizaram duas partidas 
amistosas contra o Ipê Clube. 
Independente do resultado a 
partida serve para aprendizado 
e demonstração da evolução 
técnica das nossas atletas. E que 
venham mais jogos!

Entre os dias 5 
e 9 de julho a 
equipe de vôlei 
do Esporte Clube 
Sírio participou 
do XV Torneio 
da Amizade 
Voleibol Master. 
O campeonato 
contou com a 
presença de 24 
equipes de todo o 
país e a equipe do 
Clube conquistou 
o terceiro lugar. 
Foram quatro 
vitórias em cinco 
jogos disputados 

com o Sírio vencendo os 
seus dois jogos de sua chave, 
ganhando o jogo das quartas-
de-final. Na semifinal o Sírio 
perdeu para equipe que viria 
a ser campeã do Torneio, mas 
venceu o jogo da disputa 
do terceiro lugar. As atletas 
associadas que participaram 
desta competição foram: Márcia 
Saba; Vânia Gabril; Lúcia Ruiz; 
Viviana Gabriades; Juliana Jettar. 
Andrea Pegoraro participou 
como atleta pagante e Claudia 
Trabulsi foi a atleta convidada. 
Parabéns equipe!
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No dia 18 de agosto, aconteceu 
nas quadras do Esporte Clube 
Sírio o VI Infantojuvenil, um 
torneio que já é tradição no 
Clube e na agenda dos jovens e 

crianças. O torneio contou com 
a participação de mais de 30 
jovens de 04 a 15 anos.
Os participantes foram 
divididos em 4 chaves, de 
acordo com a idade e o nível, 
sendo as chaves representadas 
pela cor da bola utilizada, 
conforme orientação da CBT 
(Confederação Brasileira de 
Tênis).
Agradecemos ao Rio Quente 
Resorts pelo apoio ao tênis 
infantojuvenil do Esporte Clube 
Sírio e parabenizamos todos os 

tenistas pela participação nesse 
lindo evento, que encheu os 
pais e espectadores de orgulho!

A “MOLECADA” ESTÁ DOMINANDO 
O TÊNIS DO EC SÍRIO

NOSSAS QUADRAS DE ROUPA NOVA

CHAVE VERMELHA
CAMPEÃ  Bruna Ashcar
VICE   Leila Buncanna

CHAVE LARANJA 
CAMPEÃO  Leonardo Orsi
VICE  Felipe Thamer

CHAVE VERDE
CAMPEÃO  Felipe Castro
VICE  Davi Soares

CHAVE AMARELA
CAMPEÃO  Vitinho Saliba
VICE  Pedro Mitne

Nossas queridas quadras de 
tênis estão melhores “vestidas”. 
As novas telas de fundo de 
quadra que substituíram as 
antigas lonas, já desgastadas e 
danificadas, trouxeram não só 
beleza, mas mais qualidade e 
conforto aos associados. Nas 
quadras 3 a 10, onde o muro 
de fundo era mais baixo, as 
telas cobriram os vãos acima 
do muro e, consequentemente, 
a passagem de luz das outras 
quadras.
Além das telas, foram instalados 
relógios no interior dos blocos 

das quadras. Desta forma, 
os associados terão mais 
facilidade em respeitar 
os outros associados que 
aguardam para jogar, bem 
como entrarem e saírem de 
suas aulas nos respectivos 
horários. Os instrutores 
também poderão cumprir 
os horários de acordo com 
o relógio em comum com 
o associado. Nossos tenistas 
merecem um ambiente 
cada vez melhor e que 
acompanhe o crescimento 
enorme do Departamento.
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VIII LADIES SÍRIO SPORTS CLINIC

WILSON GLOBAL ULTRA DEMO DAY 2.0

Chegou ao fim o torneio de 
simples feminino que bateu 
recorde de participações. 40 
tenistas entraram na disputa 
dos títulos das Chaves A, B e 
C. É a “mulherada” tomando 

conta das quadras de tênis do 
EC Sírio! O Departamento de 
Tênis agradece ao associado 
Fabio Sperling e à Sports Clinic 
pelo apoio ao torneio. Confira 
as finalistas de cada chave:

No dia 09 de setembro, 
aconteceu o Global Ultra Demo 
Day 2.0. O evento organizado 
pela marca esportiva Wilson 
ocorre em diversos países 
de forma simultânea, sendo 
o Esporte Clube Sírio a sede 
do Brasil. O evento celebrou 
a comemoração de 1 ano da 
raquete Ultra e contou com 
diversas atividades e testes das 
raquetes da marca Wilson.
Mesmo com o feriado, mais 
de 50 associados, entre adultos 
e crianças, compareceram 
ao evento, experimentaram 
as raquetes e cordas e se 
divertiram muito!

CHAVE A
CAMPEĀ	 								Adriana Vieira
VICE         Claudia Adas

CHAVE B
CAMPEĀ											Adriana Ricciardi
VICE         Vera Catita

CHAVE C
CAMPEĀ	 								Fernada El Yazigi
VICE         Stephanie Dickerhof
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SQUASH: QUADRAS REFORMADAS

ESPORTE CLUBE SÍRIO 
NO MUNDIAL DE SQUASH 2018
No mês de agosto, ocorreu o 
World Squash Masters 2018, 
em Charlottesville, Virgina, 
nos Estados Unidos, um 
torneio mundial de Squash. 
O Brasil foi representado por 
uma delegação de 9 atletas, 
conquistando a sexta colocação 
geral e superando assim o 
oitavo lugar da última edição.

Um dos atletas brasileiros 
presente no Mundial foi 
Maurice Saad Júnior, Diretor 
de Squash, e atleta do Esporte 
Clube Sírio. Essa honrosa 
participação do Maurice serve 
como estímulo para todos os 
associados, crianças e adultos, 
buscarem mais uma opção 
de prática esportiva, de um 

esporte que vem crescendo 
no Brasil, e que propicia, 
além dos benefícios físicos, a 
melhora na concentração, no 
raciocínio e na coordenação 
motora. Parabéns Maurice Saad 
Junior pela participação e pelo 
trabalho desenvolvido pela 
modalidade no Esporte Clube 
Sírio!

As quadras de Squash do 
Esporte Clube Sírio estão 
novinhas em folha! Todo o 
piso foi tratado, revitalizando 
o espaço e melhorando 
a qualidade do local. O 
Departamento de Manutenção 
também revitalizou o gesso, 
bem como as mesas e cadeiras. 
Já jogou Squash? Venha 
experimentar esse esporte 
que, além de delicioso, ajuda a 
queimar muitas calorias!
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Este ano a Copa Sírio teve 
uma série de mudanças na 
formação das equipes, com 
novas categorias e nova forma 
de disputa, que valorizaram 
e atraíram mais associados a 
participarem do Campeonato. 
As categorias ganharam mais 
times (aumentando a rivalidade 
e criando um interesse maior 
na disputa). Este ano dividimos 
os jogadores em três categorias 
(Aspirantes, Principal  e Master) 
e abrimos a oportunidade 
para quase todos os jogadores 
poderem disputar pelo menos 
duas categorias integrando 
ainda mais os associados 
participantes. 
O campeonato está sendo 
disputado em três turnos, 
com semi-finais e finais sendo 
disputadas em cada turno e 
no final do ano teremos a final 
geral com os três campeões 
de cada turno mais o melhor 
classificado na somatória de 
pontos nos três turnos. Na 
categoria Aspirantes, os pais 
e tios tiveram a oportunidade 
de jogarem com filhos e 
sobrinhos, proporcionando 
às famílias o prazer de 
participarem do campeonato 
juntos. 

CATEGORIA ASPIRANTES
w - América

CATEGORIA PRINCIPAL
Campeão - Valete de Copas Filmes - Manchester City

CATEGORIA MASTER
Campeão - Capitânia - Brasil

FINAIS	DA	COPA	SIRIO	-	1º	TURNO
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CATEGORIA ASPIRANTES
Campeão - Maximus Incorporadora / Leicester   

CATEGORIA PRINCIPAL
Campeão - Valete de Copas Filmes / Manchester City

CATEGORIA MASTER
Campeão - Casa Fortaleza / México

Agradecemos a todos os 
patrocinadores que ajudaram 
a viabilizar o campeonato. 
São eles: 

CAPITÂNIA
CASA FORTALEZA
COLOMBO
HARAS PBR
KRIA TECNOLOGIA 
MAXIMUS INCORPORADORA
SALA VIP
SPOT 
VALETE DE COPAS FILMES

FINAIS	DA	COPA	SIRIO	-	2º	TURNO
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CAMPEONATO INTERCLUBES
Este ano o Campeonato 
Interclubes está sendo 
disputado em formato curto: de 
agosto a dezembro. O Esporte 
Clube Sírio participa em três 
categorias: Principal, 30+ 
(nascidos até 1988) e 47+ 
(nascidos até 1971). Contamos 
com a presença de todos os 
associados para torcerem e 
incentivarem nossos jogadores 
nesta emocionante disputa.

RACHÃO DE DIA DOS PAIS
No dia 12 de agosto, aconteceu 
o Racha do Dia dos Pais. Foi 
uma oportunidade para pais 
e filhos jogarem juntos e se 
divertirem para valer. Quem 
venceu ou perdeu foi o menos 
importante, todos estavam 
participando pela camaradagem 
e o espírito esportivo. Assim 
todos os participantes foram 
vencedores.
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TORNEIO SUB 8: PRIMEIRO TÍTULO
No dia 4 de agosto, o Esporte 
Clube Sírio realizou seu 
primeiro Torneio Sub 8 de 
Futebol de Campo. Além 
do Clube, participaram as 
seguintes escolas de futebol: 
R9, Chute Inicial e Inter de 
Milão. O torneio teve como 
objetivo dar aos nossos 
pequenos craques vivência 
neste tipo de competição, visto 
que na próxima temporada 
eles estarão disputando o 
Campeonato Interclubes, que 
tem o mesmo formato. Tivemos 
grandes jogos e a garotada se 
esforçou ao máximo, buscando 
os resultados que levariam as 
equipes ao título do torneio. 
Desta vez, Sírio e Chute Inicial 
conseguiram chegar a tão 
sonhada final.
Na fase de classificação a equipe 
do Chute Inicial venceu o Sirio 
pelo placar de três a zero, o que 

mostrava certo favoritismo para 
equipe visitante. 
As equipes voltaram a se 
encontrar na final e com muita 
garra e determinação nossa 
equipe segurou a pressão e 
empatou no tempo normal 
pelo placar de zero a zero. Este 
resultado  levou a decisão para 
as penalidades onde o nosso 
goleiro Davi Rosinholli brilhou 
e defendeu uma penalidade, 
abrindo assim o caminho para 
o título, que  veio  com gol 
de Guilherme Ruivo. A equipe 
campeã foi formada pelos 
seguintes atletas: Davi Rosinholi 
Soares, Luca Aranha Ashcar, 
Rafael Fontolan Atem, Bruno 
Caivano Rodrigues, Henrique 
Artigas Ferraz, Guilherme 
Marazarakis Ruivo, Alexandre 
Del Youssef, João Pedro Forgas 
Sallum, Luiz Fernando N. 
Pereira Silva, Octavio Bogossian 
e Lucca Militeli. 
Parabéns garotos!
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A educação na Escola Sírio 
proporciona a integração entre 
os aspectos físicos, emocionais, 
afetivos, cognitivos e sociais 
da criança. A singularidade 
e a individualidade de cada 
um precisa ser respeitada. As 
crianças pensam e sentem 
o mundo de um jeito 
próprio e através das relações 
estabelecidas com as pessoas e o 
meio que as cerca, demonstram 
o esforço que fazem para 
compreender o mundo, 
constroem o conhecimento 
a partir das interações 
estabelecidas e esse é fruto de 
um intenso trabalho de criação, 
significação e ressignificação. O 
professor na nossa escola 
planeja e oferece variadas 
experiências que respondam 
às demandas do grupo e às 
individualidades de cada 
criança. 

Visando atender a uma 
necessidade cada vez maior 
dos pais de colocarem seus 
filhos mais cedo na escola e da 
importância de profissionais 
capacitados, para que a 
criança possa se desenvolver 
nos aspectos já citados e ser 
protagonista ativa em seu 
processo de construção do 
conhecimento, a Escola Sírio já 
aceita crianças que completam 
2 anos no segundo semestre.
Na grade curricular nossas 
crianças têm aulas de música, 
inglês e educação física. Para 
os alunos que frequentam 
o período semi-integral, 
oferecemos o período da 
manhã com aulas de inglês e 
natação com acompanhamento 
das professoras. Neste período 
o almoço também está incluso. 
A Escola Sírio tem parceria com 
três escolas renomadas 

de São Paulo: Escola Lourenço 
Castanho, Colégio Augusto 
Laranja e Aubrick, sendo 
também muito conceituada por 
algumas escolas como Vértice e 
Bis, que receberam e elogiaram 
nossos alunos.
Passeios também fazem parte 
do nosso planejamento, como 
os que ocorreram no mês 
de setembro para o Aquário 
de São Paulo e Zoológico.
A Escola Sírio possui uma 
Comissão de Pais, que funciona 
como um elo entre a Escola e a 
Diretoria, aproximando pais e 
Clube em prol da educação.

Por: Márcia Cabaritti M. Costa
Diretora da Escola Sírio

PRIMEIROS PASSOS NA ESCOLA

“Ter nossa filha em uma escola que fica dentro do clube, que sempre 
consideramos como nossa segunda casa, onde ganhamos nossa família de 
amigos, só reforça o fato de que sabemos que estamos proporcionando a 
ela o mesmo que nossos pais nos proporcionaram. Chega a emocionar! 
Sabemos que nossa filha está recebendo uma educação de qualidade, em 
um ambiente extremamente seguro e amigável, cheio de carinho e atenção. 
Nós pais temos uma série de decisões importantes a tomar sobre a vida e o 
desenvolvimento das crianças, e há sempre um receio se fizemos o melhor. 
Por isso, para nós, a escolha da escola é uma das decisões mais certas que 
tomamos nestes 2 anos de vida da Helo!”
Daniel Eid Youssef e Beatriz Chaguri Youssef, pais da aluna Heloisa Chaguri Eid Youssef.

“O acolhimento, 
carinho e dedicação 
que minha filha recebeu 
das professoras desde 
que ingressou na escola 
foram incríveis! Sinto 
que a escola é a extensão 
da minha casa e minha 
filha estudar no lugar 
que frequento desde que 
nasci e com os filhos dos 
meus amigos de infância 
é maravilhoso!” 
Graciane Kerbej Sallum, 
mãe da Lorena Kerbej Sallum
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“A Escola Infantil do Esporte Clube Sírio nos propiciou um duplo presente. 
Um que já esperávamos, o nosso filho tem à sua disposição uma escola que 
conta com mais de 50 mil metros quadrados de contato com a natureza, 
esportes, lazer e completa segurança, aliada a um plano pedagógico de 
excelência. E outro que nos foi uma grata surpresa, ganhamos novos e 
excepcionais amigos, pois hoje temos um delicioso convívio com os pais 
dos colegas dos nossos filhos, que também são nossos amigos do clube 
nos finais de semana. Estamos plenamente felizes e satisfeitos com a nossa 
escolha por essa escola.” 
Alberto Sanz Sogayar, pai do aluno Alberto Sanz Sogayar Júnior.
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Sempre que falo para algum paciente “Vamos infiltrar?” passo 
muito tempo explicando que o mito a infiltração e o medo são 
indevidos. Justamente, pelo mau uso desse procedimento por 
anos, é comum surgirem dúvidas e questionamentos. Porém, hoje, 
é comprovada sua eficácia e seus benefícios.  Por isso, ao infiltrar, 
você deve perguntar: o que? E isso faz toda a diferença.

DEFINIÇÃO
Infiltração significa aplicar 
produtos de injeção dentro de 
um tecido ou área anatômica  
do nosso corpo. Quando 
falamos sobre infiltração 
estamos nos referindo a injeção 
de uma medicação que pode  
ser colocada em qualquer         
parte do sistema músculo 
esquelético (tendões, músculos, 
ligamentos ou dentro de uma 
articulação, por exemplo). O 
objetivo é tratar uma queixa 
mais próximo possível da sua 
sede; isso é muito comum na 
traumatologia esportiva.

O QUE É UMA 
INFILTRAÇÃO?

O médico especialista irá injetar 
um anestésico local seguido de 
um medicamento para reduzir 
a dor, tratar uma inflamação 
ou lesão. Esta injeção local é 
chamada de infiltração e ela  
será aplicada dentro de um 
tecido inflamado ou dolorido 
ou em um tendão, por      
exemplo. O uso deste processo 
terapêutico vai exigir um 
diagnóstico preciso e deve ser 
decidido com o consentimento 
do paciente depois de explicar 
as vantagens e desvantagens.

QUANDO FAZER?

As indicações mais comuns 
são a osteoartrites, contusões 
nos esportes, processos 
inflamatórios como tendinites, 
nódulos, epicondilite, entre 
outros. Algumas vezes faz-
se necessário a utilização de 
ultra-som para ter certeza 
da localização. A infiltração 
também pode ser feita por 
um especialista na coluna em 
problemas persistentes como 
dor lombar, dor ciática ou 
hérnia de disco.

A infiltração nunca é no osso, mas  pode ser aplicada 
também no espaço entre eles: o espaço da articulação entre 
dois ossos (por exemplo, entre o fêmur e a tíbia para o 
joelho). É muito utilizada em pacientes com reumatismo 
por exemplo, osteoartrite reumatoide, artrite gotosa, e até 
mesmo artrose degenerativa, ou nos iniciantes desportivos 
que cursam com dores ou crepitações (estalos).

LOCAIS MAIS COMUNS
NAS DOENÇAS E DORES ARTICULARES

A infiltração será usada como um último recurso depois que 
outros tratamentos não tiverem sucesso, geralmente fazemos 
na circunferência ou ao redor do tendão. As melhores 
indicações são tenossinovite, isto é, a inflamação da bainha 
do tendão, e entesopatias ou na inserção do tendão ao osso.

NOS TENDÕES

É comum se infiltrar no tratamento de lesões musculares 
(pode ser até retirado o hematioma) ou nas fibroses que são 
as cicatrizes que os atletas sofrem e evoluem com rigidez, a 
dor é bem localizada no esforço com excelentes resultados.

NO MÚSCULO

A INFILTRAÇÃO: DESMISTIFICANDO 
O PROCEDIMENTO E SANANDO AS DÚVIDAS
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QUAIS SÃO OS PRODUTOS INFILTRADOS?
Os produtos mais comuns 
que podem ser injetados são: 

ANESTÉSICO LOCAL 
particularmente nos casos de 
dores crônicas ou severas ou no 
caso de um teste de anestésico 
terapêutico. Estes anestésicos, 
cuja ação pode ser prolongada 
dependendo do tipo, servem 
para confirmar a origem da 
dor antes de decidir sobre uma 

terapêutica definitiva, inclusive 
fazer diagnósticos diferenciais 
e de exclusão.

ANTI-INFLAMATÓRIO 
hormonal muitas vezes um 
derivado de cortisona, ou os 
não hormonais também podem 
ser aplicados  na área dolorosa.
DERIVADO DE 
ÁCIDO HIALURÓNICO 
(VISCOSUPLEMENTAÇÃO) 

Este produto destina-se a 
criar uma espécie de película 
protetora para atrasar a 
progressão da osteoartrite/ 
artrose em algumas articulações 
e aliviar a dor (exemplo 
osteoartrite do joelho, 
tornozelo etc.). 
Algumas classes de fármacos 
são entregues em múltiplas 
injeções.

QUAIS SÃO OS RISCOS DE 
INFILTRAÇÃO? QUAIS SÃO AS 
POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES?

TÉCNICA DE INFILTRAÇÃO

CONCLUSÃO

Qualquer intervenção sobre o corpo humano, 
mesmo em condições de segurança máxima 
sempre carrega algum risco de complicações. 
Tal como acontece com qualquer punção ou 
infiltração, existe um risco muito baixo de 
infecção estimada em menos de 1 em 70.000. 
Se você tiver a febre ou inflamação na região, o 
seu médico deve ser notificado. Raramente, pode 
ocorrer uma sinovite reacional, que se resolve 
no prazo de 24 ou 48 horas.

O equipamento, seringa e agulha, irá ser 
escolhido dependendo da lesão  a ser tratada.  
Todos estéreis e usados somente uma vez. A 
injeção deve ser feita sob condições de limpeza 
absoluta e assepsia local com a lavagem das 
mãos, a desinfecção da pele rigorosa e todo 
equipamento. A anestesia local é muitas vezes 
utilizada antes da injeção. Pode ser usado 
crioterapia (gelo) para anestesia para uma 
infiltração superficial e periférica ou com uma 
pequena anestesia local antes de colocar o 
produto final.

Este tratamento local é muitas vezes uma boa 
indicação pela sua resposta rápida e  eficiente, 
desde que preencha  as indicações e técnicas 
adequadas; mas como sempre o melhor é 
prevenir as lesões!  Bons treinos!

OBS - Temos ainda as 
infiltrações com células 
mesenquimais, PRP e células 
tronco, mas ainda em estudos 
que  comprovem sua eficácia, 
prometendo a cicatrização e 
regeneração tecidual. 
Converse com seu médico.

Ana Paula Simões - Professora Instrutora 
e mestre em Ortopedia e Traumatologia 
do Esporte pela Santa Casa de SP. Membro 
internacional  e nacional da sociedade de 
medicina e cirurgia da Perna, Tornozelo e 
pé. Vice presidente da sociedade paulista 
de medicina esportiva. 
Colunista globo.com/ eu atleta.
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Em agosto, no dia 30, 
foi apresentada a palestra 
Distraídos e Agitados – O 
TDAH na atualidade, como 
parte do Ciclo de palestras. O 
tema foi debatido por Karina 
Sauma Resk  (Psicóloga e 
psicopedagoga infantil) e o 

professor Drº Mario Rodrigues 
Louzã (Coordenador do 
Programa de Esquizofrenia 
(PROJESQ) e do Programa 
de Deficit de Atenção e 
Hiperatividade no Adulto 
(PRODATH) do Instituto de 
Psiquiatria do Hospital das 

Clinicas da FMUSP).  
Na concorrida plateia 
os associados puderam 
saber mais sobre o 
transtorno de déficit 
de atenção com 
hiperatividade, uma 
preocupação crescente 
nos dias atuais. 

Os Encontros Culturais 
acontecem semanalmente na 
Sala Palmira e você sempre 
consegue saber qual será 
o próximo tema abordado 
consultando o informativo 
semanal do Clube, o Fique Por 
Dentro.  Veja o que aconteceu 
em agosto: 

16/08   
VELHICE? O MELHOR DA 3° IDADE!

23/08    
JESUS X INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

30/08    
PORQUE A ANGÚSTIA? - PSICOLOGIA

 

RESULTADOS DO EXAME 
DA ROYAL ACADEMY OF DANCE

CICLO DE PALESTRAS
ENCONTROS 
CULTURAIS

Em maio deste ano, as 
bailarinas do Clube passaram 
pelo exame da Royal Academy 
of Dance. A Royal é a maior 
organização de ensino de dança 
no mundo e, em São Paulo, o 
Sírio é o único clube social que 
realiza anualmente seu exame. 
As alunas que participaram 
foram desde o Pri Primary até 
o Grau VI e, após tanto esforço 
e dedicação para se prepararem 

para a avaliação, o resultado 
não poderia ser outro: todas 
as alunas obtiveram ótimas 
notas neste difícil exame. Isso 
mostra o excelente trabalho 
desenvolvido pelas professoras 
Lilian Mirândola, Virgínia 
Abbud e Maria Helena Mazzetti 
além da qualidade excepcional 
das alunas. As dezesseis 
bailarinas que participaram 
neste ano foram:

Julia Boulos Ribeiro; Fernanda 
Chamy Farkuh Sampa, 
Marina Koloszuk; Maria Luiza 
Pulvirenti Ambar; Helena Rocha 
Brito; Beatriz Taglia; Laura 
Daher; Laura Gama; Sabrina 
Nunez; Julia Raduan; Sumaya 
Samed Saab; Sofia Zaher; Marina 
Hajjar; Letícia Gomes; Juliana 
Pastana; Laura Júlia Pedro.
Parabéns professoras e 
bailarinas!
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MASTER CHEF ACESC KIDS
No sábado, dia 18 de agosto, 
foi realizado no SPAC (Clube 
Atlético São Paulo) o Master 
Chef ACESC Kids. Além do 
E.C. Sírio, outros quatro 
clubes participaram do 
evento: Associação Brasileira 
A Hebraica; Clube Paineiras 
do Morumby; Esporte Clube 
Pinheiros e Clube Atlético São 
Paulo.

 O Sírio esteve representado 
na categoria Doce pela jovem 
associada Giovana Sarhan 
Mitne, que precisou fazer uma 
dupla com Gabriela Paier Saleh, 
pois seu parceiro não pode 
comparecer ao evento. Estavam 
classificadas para a disputa 
três duplas finalistas em cada 
categoria: Salgado e Doce. 
Os jurados foram os chefs 

Gislaine Amad, Katucha Costa 
e Pedro Gabriel, mas, quem 
ganhou cada categoria, só 
será conhecido na Festa de 
Encerramento da XX Maratona 
Cultural ACESC. A festa 
será realizada no dia 03 de 
dezembro, no Esporte Clube 
Pinheiros.

MOSTRA DE DANÇA ACESC
O Esporte Clube Sírio 
participou, em 28 
de agosto, da Mostra 
ACESC de Dança. O 
Clube se apresentou 
duas vezes no evento 
com: Neoclassico 
(coreografia de 
Virgínia Abbud) e 
Mustafa (coreografia 
de Geórgia Djouki). 
Assim como nos 
outros eventos da 
Mostra, o resultado 
final será divulgado 
somente na festa de 
encerramento da 
Maratona.

A Mostra será em 18 de 
outubro, a partir das 20 
horas, no Clube Paineiras do 
Morumby. Procure a Secretaria 
Social para mais informações. 
A Mostra faz parte da XX 
Maratona Cultural da ACESC, 
veja a data do próximo evento 
da Maratona:

Master Chef Acesc
11 de novembro, a partir das 10 
horas. 
Local: A.B. Hebraica
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NUNCA FOI TÃO FÁCIL 
APRENDER ÁRABE

CINEMA E DEBATE

A língua árabe é falada por mais 
300 milhões de pessoas como 
língua materna, no Oriente 
Médio, Sudoeste Asiático e 
Norte da África, sendo o idioma 
oficial de 26 países. Em nosso 
dia a dia falamos diversas 
palavras de origem árabe sem 

nem percebemos. Quer uma 
prova? Temos 10:

Mensalmente, o Núcleo 
de Cultura Árabe 
promove, na Sala Palmira, 
um filme que seja 
produzido ou tenha a 
temática voltada à cultura 
árabe. Em setembro, no 
dia 1º, o filme escolhido 
foi “O Insulto” (L’insulte, 
2017), indicado ao 
Oscar de Melhor Filme 
Estrangeiro. 

Dirigido por Ziad 
Doueiri e ambientado em 
Beirute a película mostra 
Toni (Adel Karam), 
um cristão libanês que 
sempre rega as plantas 
de sua varanda e um 
dia, acidentalmente, 

acaba molhando Yasser (Kamel 
El Basha), um refugiado 
palestino. Assim começa um 
intenso desacordo que evolui 
para julgamento com ampla 
cobertura midiática e toma 
dimensão nacional.
As questões abordadas no 
filme fizeram com que o NCA 
promovesse, após a sessão, um 
concorrido debate mediado 
pelo Dr. Assad Frangieh, 
especialista em questões do 
Oriente Médio. 

AÇOUGUE ASSUK
AÇÚCAR ASSUKAR
ÁLCOOL ALKOHUL
BATATA BATATA
CAFÉ KEFA

GARRAFA KARAFÂ
LARANJA NARANJ 
PAPAGAIO BABAGA
TAMBOR TANBUR
XADREZ  ZATRANJ

Agora que você percebeu 
que o árabe está no seu 
cotidiano, que tal fazer um 
curso de Árabe Popular no 
Sírio? O Clube possui aulas 
em todos os níveis. 
Os horários das aulas de 
árabe são:

Nível   Dia   Local   Horário
Jovens  terça-feira Sala 1 (Sede) 16h às 17h15
Avançado terça-feira Sala 1 (Sede) 17h30 às 18h45
Iniciante terça-feira Sala 1 (Sede) 19h15 às 20h30

Informe-se sobre como realizar sua inscrição no 
balcão da Secretaria Social.
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LUGAR DE CULTURA 
É NO SÍRIO

Você sabia que existem 
diversas opções de 
cursos culturais gratuitos 
no Clube? 

Atividade   Local    Horário
Língua Árabe   Sala 1 (Sede)  16h 
Of. dos Menestréis 
(pequenos)         Boate   16h
Grupo Teatral Sírio  Teatro   20h

TERÇA-FEIRA

Atividade   Local    Horário
Coral    Sala Palmira  16h 
Banda Árabe   Boate   20h
Dabke Iniciante  Boate   19h
Dabke Avançado  Sala 3(Sede)  19h
Duarbakke   Boate   19h

QUARTA-FEIRA

Atividade   Local    Horário
Núc. Cult. Árabe     1ª quinta do mês 
Clube de Leitura  Sala Palmira  2ª quinta do mês

Curso Passarada  Sala Palmira  9h30
Sírio do Bem   Sala Palmira  17h
Grupo Teatral Sírio  Teatro   20h

QUINTA-FEIRA

Tem cursos para 
todos os gostos e a 
programação vai de 
terça a quinta-feira. 
Veja as opções:

Inscreva-se nos Cursos Culturais Gratuitos no balcão da Secretaria Social do Sírio.  
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MISSÃO DADA É MISSÃO CUMPRIDA
O Sírio do Bem, o Departamento 
de Filantropia do Clube, 
continua a todo vapor. O grupo 
de voluntárias agora tem novas 
missões e já está trabalhando 
para realizar as entregas. As 
instituições beneficiadas são: 
- Amparo Maternal, uma 
maternidade gratuita e 
humanizada com excelência no 
atendimento SUS que recebeu 
doações de roupas para as mães, 
em 20 de agosto.

Casa Ondina Lobo
Uma instituição de longa 
permanência para idosos (ILPI). 
Entrega realizada no dia 25 
de agosto. Foram unidades 
entregues 100 unidades entre 
gorros e cachecóis.

GRAACC
Uma instituição social sem fins 
lucrativos voltada para crianças 
e adolescentes com câncer. A 
instituição recebeu na véspera 
do Dia Nacional do Voluntário, 
em 27 de agosto, 50 perucas.
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TUCCA 
(Associação para Crianças e 
Adolescentes com Câncer) que tem 
a proposta de elevar as taxas de 
cura e melhorar a qualidade de vida 
destes jovens. Forem entregues 400 
unidades de toucas lúdicas, toucas e 
cachecóis em 9 de setembro.

Participe você também das 
atividades do Sírio do Bem, 
os encontros acontecem às 
quintas-feiras a partir das 
17 horas.
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AS DELICIOSAS SURPRESAS 
DA HARMONIZAÇÃO DE VINHOS 
COM ALIMENTOS

O conceito de enogastronomia 
é a arte de harmonizar vinhos 
e alimentos numa mesma 
refeição, realçando os sabores, 
aromas e texturas de cada 
um deles. Esta relação entre 
vinhos e alimentos é secular 
e vem sendo aprimorada 
cada vez mais. Hoje em dia 
existem muitos rótulos e uma 
variedade de vinhos que nos 
dão liberdade de ousar mais. 
É basicamente uma relação de 
casamento onde um não deve 
se sobressair ao outro, para que 
os dois possam brilhar juntos. 

De um modo geral as 
harmonizações são feitas por 
contrastes entre a sensação 
da comida contrapondo uma 
sensação do vinho, seria 
uma tentativa de equilibrar a 
dureza e a maciez, sendo que a 
dureza do vinho é constituída 
por acidez, mineralidade e 
tanicidade, enquanto que a 
dureza da comida é formada 

pela tendência ácida, tendência 
amarga e sapidez.

Apesar de existirem 
algumas regras tradicionais 
para a harmonização dos 
vinhos com alimentos (e 
que devem ser levadas em 
consideração quando for feita 
a escolha), a enogastronomia 
contemporânea busca abrir um 
leque maior de possibilidades 
para alimentos que antes não se 
pensava em ter um vinho para 
acompanhar e nem tampouco 
harmonizar.

A feijoada é um dos exemplos 
mais claros de pratos onde 
não se pensava em ter um 
vinho, pois tradicionalmente 
vem acompanhada por uma 
boa caipirinha, porém a 
enogastronomia mostra que a 
feijoada, por ser um prato rico 
em gordura, estrutura e acidez 
combina muito mais com um 
vinho com tanino, acidez e 

encorpado. Um 
prato semelhante 
da culinária 
francesa, o 
cassoulet, pode ser 
um parâmetro para 
a harmonização e 
tradicionalmente 
vem acompanhado 
de um bom vinho 
da uva tannat que 
tem a estrutura 
perfeita também 
para a feijoada.

Buscando ser 
mais ousado na 
enogastronomia 
contemporânea 

podemos pensar num dos 
alimentos queridinhos do 
brasileiro, o bom e suculento 
hambúrguer gourmet 
tradicional. No passado 
seria estranho imaginar uma 
harmonização de vinhos com 
um hambúrguer tradicional, 
mas hoje a grande variedade 
nos causam surpresas deliciosas. 
Um hambúrguer de textura 
macia e com toque gorduroso 
combina perfeitamente com 
um vinho com pouquíssimo 
tanino e uma boa acidez e 
grande frescor. Um chianti 
seria maravilhoso com um belo 
hambúrguer tradicional. 
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Se o hambúrguer for 
vegetariano, com textura 
e sabores muito delicados, 
harmoniza perfeitamente com 
um bom vinho branco da uva 
chardonnay que tem muita 
textura.

Um alimento que é literalmente 
amado pela grande maioria dos 
brasileiros, a deliciosa pizza, 
também pede um vinho e aqui 
a enogastronomia tradicional 
fala mais alto. Quem manda 
na harmonização é sempre o 
molho de tomate, que traz a 
acidez e sabor marcante para a 
pizza e que pede um vinho não 
tão encorpado para harmonizar 
com sua intensidade. Uma uva 
perfeita para acompanhar uma 
bela marguerita seria a dolcetto 
do pimento na itália por ser 
uma uva que produz vinhos 
secos e não tão encorpados, 

mas na ausência dela um 
chianti com pouco corpo fará 
uma belíssima harmonização. 
A culinária árabe de uma 
maneira geral é delicada e 
muito perfumada em virtude 
das especiarias usadas, 
principalmente a pimenta síria, 
além dos temperos externos 
como cebola, limão e iogurte. 
No tabule e fatouche, por 
exemplo, um chardonnay 
sem madeira de boa acidez e 
levemente frutado seria o mais 
indicado.

Já para pratos à base de carne, 
como quibes, esfihas e kaftas, a 
harmonização ideal seria com 
tintos frescos e frutados de 
corpo leve, no máximo corpo 
médio, para que o seu sabor e 
tanicidade não se sobressaiam 
ao prato. Boas opções seriam 
o pinot noir ou merlot e 
carmenére sul-americanos. 

Harmonizar vinhos e alimentos 
é buscar o prazer e assim como 
diz o professor Jorge Lucki, um 
dos maiores especialistas do 
Brasil: “O vinho certo para a 
harmonização é aquele que te 
deixa feliz”.

Anúncio Ogra
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DO YOU 
WANNA DANCE?
O evento que todos estavam 
esperando, desta vez mudando 
para melhor. Com o mote 
“A festa não pode parar!” 
aconteceu dia 25 de agosto, 
um sábado, o Do You Wanna 
Dance? – Di Buteco. A festa, 
com direito a DJ´s, música ao 

vivo, open bar e comidinhas 
de boteco free lotou a Boate do 
Sírio. O músico Fernando Rios 
e sua banda, além de grandes 
sucessos, tocou também o hino 
do Clube e convidou todos os 
presentes a cantarem junto. Os 
associados aproveitaram o clima 

de descontração e se divertiram 
para valer comemorando, 
também, alguns aniversários, 
de quem aproveitou pra fazer 
ainda mais festa durante o 
evento.
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Se você quiser 
ver as demais 
fotos do Do You 
Wanna Dance, 
use o QR code 
abaixo para 
acessar o álbum 
do evento no 
Facebook.



44

BALADA JOVEM
O que faz sucesso sempre volta. 
Mais um edição da Balada 
Jovem e mais um sucesso de 
público. Desta vez ela aconteceu 
em 18 de agosto e lotou a 
Boate do Sírio. Os jovens do 
Clube se divertiram para valer 

no primeiro evento depois das 
férias. 
Fique de olho nos próximos 
eventos que vão agitar a galera 
jovem do Clube: Halloween 
(sábado, 27 de outubro) e a 
festa de Pré-Reveillon com MC 

Kekel (sábado, 8 de dezembro). 
Informações sobre ingressos 
na Secretaria Social do Clube. 
Acompanhe também tudo sobre 
a programação pelo perfil do 
Instagram do evento: 

@boatesirio.
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Se você quiser 
ver as demais 
fotos da Balada 
Jovem, use 
o QR code 
abaixo para 
acessar o álbum 
do evento no 
Facebook.
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ALMOÇO ESPECIAL
DIA DOS PAIS
Em 2018 o tradicional Almoço 
Especial de Dia dos Pais 
aconteceu no dia 12 de agosto, 
um domingo. Como sempre as 
mesas do Salão Nobre, o local 
do evento, estavam lotadas.  No 

cardápio pratos quentes, saladas 
e sobremesas, além de pratos 
elaborados especialmente para 
as crianças.  Foi um evento 
para, mais uma vez, associados 
e familiares compartilharem 

bons momentos no Clube.  
Veja a seguir algumas fotos 
do evento e use o qr code da 
página ao lado para ver o álbum 
completo.
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Se você quiser 
ver as demais 
fotos do Dia 
dos Pais, use 
o QR code 
abaixo para 
acessar o álbum 
do evento no 
Facebook.
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SÍRIO PELO MUNDO

O grupo de associados que 
gosta de viajar sobre duas 
rodas se reuniu para uma 
nova aventura. Eles já fizeram 
diversos passeios, passando 
por cidades como Ouro Preto 
(MG),  Belo Horizonte (MG), 
Paraty (RJ) e  Capitólio (MG).  
Desta vez, entre os dias 29 e 30 
de junho os aventureiros foram 
conhecer a cidade de Eldorado 
(SP).  A maior atração da região 
é a Caverna do Diabo, a maior 

caverna do Estado de São Paulo. 
Descoberta por pesquisadores 
há mais de 100 anos, ela  já 
era conhecida e utilizada por 
indígenas e quilombolas há 
séculos, cuja história é povoada 
pelas mais incríveis lendas. 
Todos foram muito bem 
recepcionados na cidade e 
curtiram bastante o passeio. 

Como o objetivo era curtir 
estrada com amigos, eles foram 
e voltaram pelo caminho mais 
longo. Ida: São Paulo - Sorocaba 
– São Miguel Arcanjo – Serra 
da Macaca (Pq. Carlos Botelho) 
– Sete Barras – Eldorado. 
Volta: Eldorado – Jacupiranga 
- Registro – Peruíbe -  Praia 
Grande – São Paulo. Total 
rodado: 672km de belas 
estradas e bom papo, sendo 
que pelo caminho usual seriam 
“apenas” 480km. No total 
participaram 14 motociclistas, 
sendo dez sócios e quatro não 
sócios. 
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OLHA QUEM VOLTOU
As condições especiais de 
dependente do associado titular 
continuam com toda força, com 
grandes vantagens para jovens 
de 18 a 24 anos. Algumas 
destas vantagens são: a redução 
dos valores pagos nesta faixa 

etária, parcelamento facilitado 
para aquisição do título e a 
participação no Programa Sírio 
+ Esporte. Alguns jovens saíram 
na frente e já voltaram ao Sírio. 
Destes os primeiros foram: 
Pedro Canin Musalan, João Elias 

Feniar e Ignacio Bruno Salvati. 
Não fique de fora, conheça os 
detalhes das novas condições 
entrando em contato com a 
Secretaria Social.
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INSTAGRAM
@CLUBESIRIO



FACEBOOK	/CLUBESIRIO
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AS MAMAS E SUAS MULHERES MARAVILHOSAS

Todos os dias olhamos para 
elas descompromissadamente. 
Rapidamente escolhemos 
um soutien, de preferência 
que combine com a roupa 
escolhida; que não amasse 
demais o peito; ou que amasse 
um pouco mais, pra disfarçar 
alguma imperfeição e que não 
deixe as alças de fora pra poder 
ficar tranquila de que ninguém 
vai ver o que estamos usando 
por baixo. Algumas como eu, 
fazem questão de combinar 
conjuntinhos, resultado ainda 
da interferência da mãe que 
falava na infância: “Tem que 
estar em bom estado e sempre 
combinando, pois vai que 
precisa de um médico de 
urgência, já pensou o que vão 
pensar de você?” As cobrimos 
rapidamente, lembrando ou 
não do conselho estranho da 
mãe e damos mesmo atenção é 
ao que vai por cima.
Ouço todos os dias no 
consultório: “Muito grandes 
Dra, preciso diminuir”, de 
outras “Muito pequenas Dra, 
posso colocar silicone?” outras 
ainda “Dra tenho tanto medo 
de ter câncer, será que posso 
tirar tudo como fez a Angelina 

Jolie e trocar por silicone?” e 
de algumas “ Nossa Dra dói 
demais! Não consigo nem dar 
abraços quando está doendo 
demais”.
Fato é que, como tudo na 
vida, muitas vezes só paramos 
para percebê-las quando 
incomodam, ou quando chega 
a hora de fazer tão indesejados 
exames...
E é por isso que estou aqui, 
pra dizer a todas as mulheres 
que não devemos lembrar de 
nossas mamas só uma vez ao 
ano quando é chegada a hora 
da mamografia e nem para 
reclamar delas ou tão somente 
cobri-las.  Precisamos cuidar 
delas, aliás, precisamos nos 
cuidar.
O câncer de mama é o câncer 
que mais acomete as mulheres 
no Brasil e no mundo. É o 
responsável pela mortalidade 
de mais de 12.000 mulheres 
ao ano só no Brasil, e ocorre 
de uma forma extremamente 
democrática! Cem vezes mais 
frequente nas mulheres, 
também pode acometer aos 
homens, portanto, atenção aos 
sinais de alerta e vamos seguir 
alguns passos:
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- Mulheres e homens podem 
ter câncer de mama. Para cada 
100 mulheres, um homem.

- As mulheres, a partir dos 
40 anos começam a ter mais 
risco, por este motivo, uma 
vez ao ano: Mamografia! 
Antes dos 40 anos existe 
câncer de mama? Sim 
existe, mas é bem menos 
frequente. Nesta idade se não 
houver sintomas não precisa 
mamografia de rotina. O mais 
importante nesta idade é o 
item seguinte.

- Em qualquer idade, 
conheçam seu próprio 
corpo! Nódulos, mudança 
nos mamilos, secreção, dor 
localizada e sem relação 
com o pré-menstrual, 
avermelhamento localizado, 
mudança da textura da pele, 
enrugamentos, assimetrias 
(uma mama diferente da 
outra). Quaisquer destes 
sinais precisam de avaliação 
médica. Não significam 
câncer, mas podem indicar 
a necessidade de alguma 
investigação para exclusão 
do diagnóstico.

- Procure saber dos 
antecedentes de sua família: 
quem teve câncer, qual o 
câncer e em qual idade. Pode 

ser que algumas famílias 
tenham um risco maior que 
outras de desenvolver câncer 
e isso pode mudar a idade de 
recomendação de exames pra 
você.

- O uso de anticoncepcional 
ou de reposição hormonal 
pode influenciar no risco para 
câncer. Se você tiver desejo 
ou necessidade de fazer uso, 
discuta tudo com seu médico. 
Não use medicamentos 
sem recomendação e 
conhecimento dele.

- Se for fazer uma plástica 
nas mamas, passe antes 
com um médico que libere 
você para o procedimento. 
Um ginecologista ou um 
mastologista que garanta que 
não há nada que precise de 
biópsia antes de realizar o 
procedimento.

- Cuide do seu corpo: 
manter o peso ideal, e fazer 
exercícios reduz o risco para 
câncer de mama e reduze o 
risco de retorno da doença 
para quem já teve câncer.
E por fim, seja feliz com seu 
corpo! Faça as pazes com ele. 
Um corpo saudável é o que 
mais importa!
Somos maravilhosas 
independentemente do 
formato de nossas mamas 
ou do soutien que estamos 
usando, até porque; um 
segredo que minha mãe 
não sabia: “Médico não liga 
para o soutien que você usa, 
pois para examinarmos as 
mamas, precisamos que esteja 
sem ele.” Sejam felizes! Um 
Outubro Rosa maravilhoso 
pra todos nós.

Drª Fabiana 
Baroni Makdissi
Médica e 
cirurgiã 
oncológica, 
diretora do 
Departamento 
de Mastologia 
do AC Camargo 
Cancer Center

Leia esta 
matéria em 
nosso site.
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Durante os meses de abril e 
maio, atletas do Grupo de 
Corrida do Esporte Clube 
Sirio, vestiram a camiseta 
STOP Hunger e se engajaram 
em prol da SERVATHON 
2018: a Maratona Mundial 
de Voluntariado STOP 
Hunger, para o combate 
à fome e a má nutrição. A 
iniciativa é do Instituto STOP 
Hunger, organização sem 
fins lucrativos, mantida pela 

Sodexo Brasil e que 
tem como responsável 
o superintende Davi 
Barreto, sócio do Clube 
Sirio. 
Davi, que também 
faz parte do grupo de 
corrida, apresentou a 
campanha ao Diretor 
de Esportes, Elias Bulos 
Neto, que rapidamente 
aprovou, sensibilizou 
100% dos atletas do grupo 
de corrida e o resultado não 
poderia ter sido melhor.  Foram 
vendidos 50 Kits STOP Hunger 
(R$ 2.500,00 angariados) e 

revertidos em uma 
tonelada de cestas 
básicas e doados para o 
Lar Sirio Pró Infância.  
Adicionalmente, o 
Instituto STOP Hunger 
Brasil adotou mais 04 
ONGs indicadas pelo 
Clube e sócios, doando 
mais uma tonelada em 
cestas básicas, para as 
ONGs:  
- Associação Cedro do 
Líbano de Proteção à 
Infância;
- Associação 

Beneficente Feminina Sírio 
Libanesa;
- Associação Paulista de Apoio a 
Família; 
- A Mão Branca, Associação de 
Amparo aos Idosos.

CLUBE SIRIO 
NA SERVATHON 2018

“Afinal, juntos 
somos mais fortes!” 

#helpstophunger
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Eles formam um quarto 
da população mundial, e 
entre eles estão Israel de 
Sousa e Ágatha Garagnani. 
São aproximadamente 1,8 
bilhões de adolescentes e 
jovens que vêm influenciando 
fortemente o desenvolvimento 
socioeconômico planetário.
Israel e Ágatha, hoje com 19 e 
25 anos respectivamente, assim 
como todos os adolescentes e 
jovens vivem conectados como 
nunca se viu antes e, ao mesmo 
tempo, superam conflitos 
cotidianos com o diálogo 
interpessoal. Questionam 
regras, recriam valores e 
constroem uma nova forma de 
agir no mundo. E, juntos, nos 
surpreendem todos os dias!
Mas como podemos enquanto 
sociedade contribuir 
diretamente com a vida destes 
jovens e de seus colegas para 
um melhor desenvolvimento 
individual e coletivo, a fim de 
que assumam o protagonismo 
neste mundo globalizado?

O caminho é formar neles 
o espírito democrático na 
cidadania desde a sua infância 
e assegurar que o pensamento 
autônomo e a liberdade 
individual estejam a favor 
de uma organização social 
comum. Para isso é preciso 
que adolescentes e jovens 
participem ativamente de um 
dia a dia que possua significado 
para eles. 
Ao construir uma sociedade 
coesa, é preciso que valores 
sejam compartilhados a 
partir de objetivos comuns 
e propostas que constituem 
fielmente uma forma de 
conviver, gerando memória 
coletiva e sentimento de 
pertencimento. Quando 
efetivamente a sociedade 
se responsabilizar pelo 
investimento nestes jovens 
estará contribuindo 
no enfrentamento das 
desigualdades, para que 
desenvolvam suas habilidades 
e estejam saudáveis física e 
emocionalmente, assim como 
fizemos na vida do Israel e da 

Ágatha aqui no Lar.
É preciso refletir sobre o 
amanhã e mudar posturas hoje, 
pois é uma ação de dimensão 
coletiva garantir o direito de o 
Israel, a Ágatha, o Pedro, o João, 
a Maria, o Serginho e de tantos 
outros adolescentes e jovens 
realizarem uma passagem 
segura para a vida adulta.

AUTONOMIZAÇÃO
POR QUE INVESTIR NO PROTAGONISMO DOS JOVENS?

Israel de Sousa 
e Ágatha 
Garagnani 
residiram por 
mais de oito 
anos no Lar 
Sírio e hoje 
contribuem com 
seus talentos 
profissionais na 
Instituição

Invista no talento de outros adolescentes e entregue 
um lucro permanente à sociedade: jovens leitores! 

Vamos restaurar e transformar esta obra 
da comunidade síria, o Edifício Miguel Mahfuz (1934), 

em uma nova e grandiosa biblioteca. 

FAÇA PARTE 
DESTA HISTÓRIA, 
DOE...  

Acesse 
www.larsirio.org.br/
mahfuz e doe pelos 
meios eletrônicos,
ou faça uma transferência 
ou depósito diretamente 
na conta corrente 
da instituição.

Banco Itaú
Agência 0367
Conta 09332-5
Banco Santander
Agência 3717
Conta 13.000507-8
CNPJ:
62.187.562/0001-43
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A primavera chegou e, além 
de trazer novos ares ao Clube, 
trouxe também um upgrade em 
algumas instalações esportivas. 
Em breve os associados 
contarão com o novo Quiosque 
do Tênis, modernizado e 
ampliado para maior conforto e 
conveniência dos usuários. 

UPGRADE ESPORTIVO

Também está acontecendo a 
ampliação das quadras de Tênis 
de Areia e Vôlei de Areia, duas 
modalidades com um crescente 
número de adeptos e que 
combinam bem com o calor. 
Estes equipamentos esportivos 
estão quase prontos e estarão, 
em breve, disponíveis para uso 
dos associados para recreação, 
treinos e competições.
Neste período também 
aconteceu a substituição das 
vinte e quatros claraboias 
do Ginásio Poliesportivo, 
melhorando e muito a 
iluminação natural das quadras.
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UMA DOR FORTE NO PEITO.  

UM DIAGNÓSTICO PRECISO.

UMA INTERVENÇÃO FEITA POR  

UMA EQUIPE DEDICADA.

E,  HOJE, UM CORAÇÃO BATENDO 

 PERFEITAMENTE AQUI DENTRO  

PARA APROVEITAR A VIDA LÁ FORA.

 TUDO ISSO NUM SÓ HCor.

No HCor, você encontra diversos procedimentos cardiológicos:  

prevenção, tratamento, reabilitação, cirurgia cardíaca  

e check-ups. Tudo para cuidar de você por completo.

Entre as nossas especialidades, além da Cardiologia, estão a  

Oncologia, Ortopedia, Neurologia, Medicina Diagnóstica e,  

acima de tudo, cuidar bem.  Oferecemos aos nossos pacientes  

modernas tecnologias e carinho de sobra.
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 www.hcor.com.br

Siga-nos nas redes sociais.
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CARTAS PARA O FUTURO
Após a abertura da primeira 
Cápsula do Tempo do Esporte 
Clube Sírio, em 29 de maio 
de 2018 (após 68 anos), 
chegou a vez de lacrar uma 
nova versão da Cápsula. Antes 
de deixá-la sob o Memorial do 
Centenário do Clube ela deve 

ser preenchida com conteúdos 
que se tornem um retrato da 
nossa época para as gerações 
futuras de associados do Sírio. 
Para isso foi criado o concurso 
Cartas para o Futuro, voltada 
para crianças e jovens de 7 a 11 
anos. A ideia é que eles, daqui 

a algumas décadas, também 
abram esta cápsula e vejam as 
mensagens deixadas por todo 
esse tempo na Cápsula. Todas as 
cartas recebidas até o final de 
julho, data limite para envio, 
estarão na cápsula e farão parte 
da história do Sírio.
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