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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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PALAVRA DO PRESIDENTE

Obrigado.
Ao final deste ciclo de quatro 
anos, penso que o mais 
relevante seja agradecer tudo 
o que aconteceu e a todos 
que me brindaram com sua 
companhia nesta memorável 
jornada.
Obrigado ao meu pai, Dib 
Ibrahim El Kadi. Onde quer 
que esteja, seus ensinamentos 
não me abandonaram um 
só dia desde a sua partida. 
Obrigado à minha mãe, Saloa 
Khair El Kadi, que com seu 
sorriso e perseverança me faz 
crer na força da persuasão da 
educação e do trato afável.
Obrigado à Diretoria 
Executiva, composta por 
Fábio Said Bittar, Marcos 
Demetrio Haik, Michel 
Mouaccad Junior, Carlos 
Zarzur e Cesar Ibrahim 
David. Tanto foram 
escudeiros formando 
um manto de proteção, 
como consultores que me 
subsidiaram frequentemente 
com orientações que nos 
permitiram imprimir o ritmo 
necessário para o implemento 
de nossos sonhos.
Obrigado aos Diretores 
Departamentais Alexandre 
Curiati F. de Araújo, André 
Mouaccad, Bruno Truglio 
Saliba, Celio Saccab, Claudio 
Antonio de Almeida, 

Christianne Boulos, Eduardo 
Keiralla Sarhan, Elias Bulos 
Neto, Fabio Eduardo D 
Fronterotta, Fernanda 
Fiorito Palácio, Flávio 
Antonio Rabbath, Gabriel 
Sayegh, Georges Alberto 
Zein, Georges Emmanouel 
Emmanouilides, Henrique 
Gebara Bergamaschi, Isabela 
Ribeiro Haddad, Iskandar  
Rachid Jabbour, José Luiz 
Caetano, Lia Mara Jorge  
Aloe, Luciano Zahr Razuck, 
Luiz Felipe D. Farah, Luiz 
Flavio Gebara, Marcelo Cury, 
Marcelo M. Nahas, Marco 
Aurélio Lopes Camerini, 
Marcos Feres Sallum, Marcos 
Trabulsi Ashcar, Mauro 
Villas Boas, Messias Lucca 
Cabariti Jr., Omar Tabach, 
Paulo Cesar Braga Gubeissi,  
Pedro Henrique Ramão L. 
Azevedo, Rafael Kalil Crespo, 
Rezkalla Tuma, Rita de Cássia 
Halti, Rodrigo Curi de 
Lima, Rodrigo Dib, Rubens 
Chammas, Sergio Quintero, 
Silmara J. Emmanouilides, 
Thays Regina Correa Baena, 
verdadeiros artífices da 
efervescência que o Clube 
atravessa hodiernamente. Sem 
a dedicação e afinco diário 
dessa legião de destemidos 
associados não teríamos 
completado nossa missão de 
forma tão primorosa quanto 

conseguimos.
Obrigado a nossos dedicados 
e incansáveis colaboradores, 
a começar por Sergio Stefani, 
que já bem acompanha o 
clube há mais de quatro 
décadas. Não é pouco 
tempo, e isso somente pode 
demonstrar seu carinho por 
todos nós. A Gerson Carvalho, 
que com percuciência nos dá 
o suporte na área financeira. A 
Maurício Lima, nosso gerente 
de esporte, centro nervoso 
que movimenta o quadro 
associativo freneticamente. 
A nosso queridíssimo 
Paulinho, que corre com o 
Departamento Social, não 
permitindo que a histeria 
tome conta. A nosso recém-
agregado à equipe e que 
muito nos ajudou a imprimir 
um novo ritmo, Carlos 
Colanieri, gerente de A&B. 
Não há como não realçar 
e louvar a total entrega do 
nosso querido Chef Everaldo, 
que com maestria levou o 
time do restaurante a um 
nível que muito nos orgulha. 
Outra personalidade que 
muito nos encheu de orgulho 
ao aceitar nosso convite, o 
jovem Amim, que com suas 
esfihas e especialidades sírias 
tem feito o deleite de todos 
nós. A todos os nossos 350 
colaboradores, quero fazer
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um agradecimento especial, 
por tamanha dedicação e 
carinho dispensados ao corpo 
associativo. Rogo-lhes que 
recebam nosso respeitoso e 
carinhoso reconhecimento e 
nossa gratidão.
Obrigado a Charles Audi 
Cateb, Marcelo Franchello 
e Alvaro Santos Neto que 
com suas competências e 
dedicação nos possibilitaram 
marcar a festa do Centenário 
de forma indelével na 
memória de todos.
Aos Presidentes que me 
antecederam e integrantes
do Conselho de Orientação, 
Roberto Cabariti, Walter 
Joseph Sabga, Raul Sarhan, 
Marcelo Audi Cateb, Mario 
Rizkallah, Walid Yazigi e 
Renato Tuma, os quais 
confiaram na minha pessoa 
para gerir os destinos 
da nossa casa. Além das 
orientações recebidas, quero 
agradecer as respectivas 
presenças no clube, numa 
clara demonstração de 
harmonia e convivência feliz. 
Juntos sempre seremos mais 
fortes.
Nem mesmo as dificuldades 
que encontramos no 
caminho posso deixar de 
agradecer. Foram elas que 
nos permitiram acelerar 
nossos objetivos e cada 

vez nos unirmos mais para 
encontramos as soluções. Tive 
provas, na prática, de que, 
com um time de gigantes 
destemidos e desprovidos 
de vaidades pessoais, não há 
barreira que não possa ser 
superada.
A todos os associados do 
Esporte Clube Sírio, meu 
muito obrigado. Um muito 
obrigado especial, não só 
pela paciência que tiveram 
com os atos de gestão que 
porventura tenham ido 
contra alguns anseios, como 
também pela troca de ideias 
diárias que tivemos; sem 
dúvida, esse contato não 
só me fez aprender muito, 
como sobretudo, por isso, 
me tornou um ser humano 
melhor.
Meu último e especial 
agradecimento é para minha 
esposa, Mônica Kadi, sem a 
qual eu não teria chegado 
aqui. Seu toque especial 
marcou definitivamente 
a gestão. Ela que nunca 
almejou um cargo foi pedra 
fundamental no nosso 
sucesso.
Estou certo de que deixei de 
mencionar muitas pessoas 
importantes que estiveram 
presentes nestes últimos 
1.460 dias, a quem desde 
logo peço escusas, deixando 

registrado que, em meu 
coração, os guardo num lugar 
especial.
Desejo ao próximo Presidente 
da Diretoria Executiva, meu 
caro amigo Marcelo Audi 
Cateb, não menos do que 
todas as alegrias que tive 
nesta que foi, no campo 
pessoal, a experiência mais 
honrosa de toda a minha 
vida.
Enfim, quero desejar a todos 
um Feliz Natal e próspero 
Ano Novo, repleto de saúde e 
realizações. Que venha 2019. 
Viva o Esporte Clube Sírio!!!
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Os super-heróis das histórias 
em quadrinhos e do cinema 
invadiram o Clube. Batman, 
Homem-Aranha, Mulher-
Maravilha e Cia estiveram 
no Sírio dia 21 de outubro, 
domingo, para comemorar o 

Dia das crianças do DEPAM.  
A programação agradou em 
cheio as crianças (e aos pais) 
que compareceram em peso ao 
Clube. Foi um Dia das Crianças 
com direito a Teatro de Super-
Heróis, confecção de máscaras 

e contação de histórias. Tudo 
isso com direito a pipoca, 
algodão doce, cama elástica 
e brinquedos infláveis. Mais 
uma tarde inesquecível para a 
criançada do Sírio.

DIA DAS CRIANÇAS 
DO DEPAM
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HALLOWEEN DO DEPAM
Entre sustos e gargalhadas 
aconteceu no fim de outubro, 
dia 27, o Halloween do DEPAM. 
As mais de duzentas e cinquentas 
crianças que participaram do 
evento puderam participar de 
diversas atividades e interagir com 
os palhaços mais assustadores 
da história. No Ginasinho foi 
montado o labirinto, houve 
também atividades no Ginásio 
Principal e caça pelo Clube.
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COPA NESCAU

Na data do dia 15 de Setembro 
de 2018 tivemos uma vivência 
na modalidade de Ginástica 
Artista, onde teve como sede o 
Esporte Clube Sírio, sediando 
a Liga Nescau. Participaram 
dezenove atletas no qual foram 
separadas em três categorias 
distintas; Pré-Mirim, mirim e 
infantil, duas professoras e duas 
estagiarias auxiliando-as.

Durante a preparação as 
atletas se esforçaram em 
dar o seu melhor e no final 
surpreenderam a todos com 
um ótimo desempenho, no que 
resultou ao clube a 9ª colocação 
com 333,80 pontos entre as 23 
entidades presentes no evento; 
na somatória das notas finais 
dos aparelhos: solo e salto. 
Sucesso também na somatória 
individual premiando umas das 
atletas da categoria infantil que 
obteve a 5ª colocação entre 72 
atletas presentes.

CLASSIFICAÇÃO DAS ATLETAS NAS 
CATEGORIAS – PRÉ-MIRIM, MIRIM 
E INFANTIL

CATEGORIA – PRÉ-MIRIM
18º BEATRIZ TOZO PUGA 
18º MARINA CURY KOLOSZUK
20º ANA LUIZA SONAGLIO SANCHEZ
24º NICOLI SAID MORAIS DIAS 
24º DANIELA AL SALLOUM
27º MARCELLA LIMA SCHEURER
31º VICTORIA SIGNORINI ANTACLI 

CATEGORIA – MIRIM 
(98 - ATLETAS PARTICIPANTES)
22º JULIA RAMOS GENZINI
24º GIOVANA SARHAN MITNE

CATEGORIA – INFANTIL 
(71 - ATLETAS PARTICIPANTES)
5º YASMIN SAMED SAAB
13º ANA MARIA MARINHO ARRUDA 
14º SABRINA PARRA NUNES 
16º MARIANA C. RIBEIRO 
16º HELENA COIMBRA MAESANO
17º LARA LACERDA FIOROTTO 
18º BARBARA SGANGA 
20º VICTORIA R. TIRONI 
21º SOFIA AYOUB MATSUI
22º MARIA CLARA M. VONLANTEN

O objetivo do departamento 
de Ginástica Artística nessa 
Vivência era fazer com que as 
atletas se motivassem dando 
assim o primeiro passo de 
muitos outros. Iniciando a nova 
estrutura do departamento 
originando o caráter formativo 
e competitivo. Através disso 
também, promover a Prática 
corporal de movimento, a 
socialização, trabalho em 
equipe e também o convívio 
com outras delegações. 
Em relação a estrutura da 
organização do evento 
destacam-se o atendimento, 
orientação ao público, 
materiais para realização 
das provas e a equipe de 
arbitragem qualificada. Não 
faltaram elogios em relação 
ao novo uniforme das atletas 
e também a postura das 
mesmas durante o evento. O 
reconhecimento vindo dos pais, 
responsáveis e também das 
atletas do Esporte Clube Sírio 
para com as professoras que 
vem orientando, ensinando, 
apoiando e incentivando-as, 
para que o departamento de 
Ginástica Artística continue 
agregando valores sociais e 
esportivos ao clube.
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FESTIVAL JUGA
Em 20 de outubro a equipe 
de Ginástica Artística do 
Esporte Clube Sírio participou 
do Festival Juga, realizado 
no Colégio São Domingos - 
Perdizes. O objetivo da vivência 
era promover o intercâmbio 
entre as entidades e estimular 
a Prática da modalidade. O 
Evento com caráter formativo 
ocorreu com apresentações 
de solo salto e trave onde 
caracterizava dois níveis (I e II). 
O Clube Sírio contou com 

a participação de 21 atletas, 
sendo 10 Atletas no Nível I e 
11 atletas no Nível II. As atletas 
tiveram uma evolução notória 
desde o início do semestre, 
onde a Vivência as motivou 
ainda mais nos treinos. Durante 
as apresentações todas as atletas 
se saíram muito bem. Os pais 
elogiaram a performance de 
todas, e agradeceram o cuidado 
e atenção que cada professor 
teve com as mesmas. 
A comissão responsável pelo 

evento foi representada pela 
equipe do CAC – Colégio 
São Domingos que está de 
parabéns, pois ocorreu tudo 
dentro do horário e rodízio 
programado das apresentações. 
A equipe de Ginástica Artística 
contou também com a 
organização do Departamento 
de Esporte do Clube, que 
disponibilizaram o micro 
ônibus e kit lanche para as 
atletas.



12

PREMIAÇÃO DA COPA NESCAU

No sábado, dia 24 de 
novembro, o Esporte Clube 
Sírio teve o privilégio de 
participar da premiação da 
Copa Nescau. A Copa, que teve 
início em setembro, teve sua 
primeira etapa realizada no 

Clube. Na ocasião 
participamos com 
19 atletas divididas 
em 3 categorias 
(pré-mirim, mirim 
e infantil) e uma de 
nossas atletas, Yasmin 
Samed Saab, foi 
classificada entre as 10 
melhores da categoria 
infantil, ficando como 
5ª colocada no total 

de 71 participantes.  
A premiação foi realizada no 
Ginásio de Pacaembu, com 
participação de embaixadores 
da Copa Nescau (Thiago Pereira 
– ex-atleta da natação e Mayra 

Aguiar – atleta de judô), que 
fizeram a entrega das medalhas. 
O evento de modo geral foi de 
um caráter muito importante 
para o esporte, motivando e 
descobrindo novos talentos 
dentre todas as modalidades 
participantes. O Esporte Clube 
Sírio vem se superando a cada 
dia e, através do empenho e 
dedicação de todas as atletas, 
alcançou a 9ª colocação entre 
23 entidades participantes 
na modalidade de Ginástica 
artística.

“Gostaria de agradecer muito à equipe de ginástica artística 
do Clube Sírio pela participação da minha filha Marina 
Cury Koloszuk na Copa Nescau e no Festival Juga. Foi 
super importante para a Marina! Ela adorou participar e 
principalmente sentiu muita confiança nas professoras durante 
os treinos e no dia das participações. Além de excelentes 
professoras, vocês são carinhosas e sabem lidar com as 
inseguranças das crianças”.  
Muito Obrigada,
Adriana Cury Koloszuk

Palavra de Mãe “Eu fiquei muito feliz 
por ter ganhado em 
quinto lugar na Liga 
Nescau, tinham mais de 
70 atletas competindo. 
Também fiquei feliz por 
ter representado o meu 
Clube. E eu também 
quero agradecer as 
minhas professoras, elas 
são: Agatha,Thiele e a 
Paloma. Beijos”.
Yasmin Samed Saab (aluna)

“Acho que a Ginástica é muito legal e superprodutivo pois 
aprendi muitas coisas como rodante parada e muitas outras 
coisas”.  Victoria Tironi (aluna)
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“A ginástica artística do Sírio deu, literalmente, um grande 
salto em 2018. Ótimos professores, dedicados, atenciosos, 
incentivadores! As participações em festivais e competições 
motivou demais as ginastas. Agradeço e parabenizo a todos os 
envolvidos!” Ana Paula Moreno (mãe da Júlia e da Marina Moreno)

Palavra de Mãe

“Nós gostamos muito 
da ginástica e mais 
ainda este ano, pois as 
professoras são muito 
legais, animadas e 
ensinam varias coisas.”
Júlia Moreno e Marina 
Moreno (alunas)

“Ginástica Artística é um esporte tanto emocionante quanto 
belo, que não requer somente coragem de seus adeptos 
como também graça domínio do corpo. Sem falar na saúde 
emocional, na qual todos tem que trabalhar individualmente 
ou em grupo.” Greice Tozo (mãe da aluna Beatriz Tozo)

Palavra de Mãe

“Ah eu adoro fazer a 
ginástica porque, tipo, 
é muito bom. Eu gosto 
eu não me arrependo 
de não ter me inscrito 
na ginástica porque eu 
gosto de fazer ginástica 
e um dia posso ser um 
atleta famoso e tipo isso 
vai ser muito legal vou 
fazer uma referência ao 
Clube. Eu adoro fazer 
aula assim no clube é 
muito legal!”
Gabriel Abrantes (aluno)

Eu, como mãe da atleta Beatriz, estou muito feliz com a 
Ginástica Artística do Clube! Fiz essa modalidade quando 
pequena no Clube e fico emocionada de ver minha Bibi 
fazendo as manobras tanto de equilíbrio como estrela, salto 
e agora iniciando na Barra! A força vontade delas e o apoio 
sempre com carinho e o cuidado de vocês respeitando tanto 
o ritmo quanto a capacidade de cada uma faz a diferença 
para elas continuarem  aprendendo e principalmente se 
divertindo! Esses exemplos de superação, cada olhar de 
vocês de vai eu acredito em você, vão ficar para resta da vida! 
Obrigada a todas da equipe de Ginástica e continuem assim 
com esse olhar para cada uma com um ser humano especial é 
exclusivo! Fernanda Fiorito (mãe da aluna Beatriz)

Palavra de Mãe“Esse ano a ginástica 
podemos observar uma 
melhora nas habilidades 
da turma, que 
acreditamos ter ocorrido 
por conta da dedicação 
de ambos: os professores 
e alunos. Assim houve 
uma evolução por 
conta dos esforços 
durante os treinos e por 
sermos ouvidas pelas 
professoras.” Beatriz 
Sganga e Bárbara Sganga 
(alunas)

“Esse foi o primeiro ano da Gabriela na Ginastica Olímpica 
e confesso que me surpreendi muito com a dedicação das 
professoras, o cuidado em ensina-las e fazê-las se superarem 
sempre, tendo o cuidado de respeitar os limites de cada uma, 
estou bem feliz com o resultado e ver minha filha feliz é o 
melhor termômetro .” 
Fernanda Maluf Montoro (mãe da Gabriela Montoro)

Palavra de Mãe

A GA do clube está em constante evolução, misturando técnica com o lúdico. Minha filha faz 
desde 3 anos e sempre percebo uma grande evolução na coordenação motora dela. 
Rachel Milre Skaf Buncanna (mãe da Leila Miler Skaf Buncanna)

Palavra de Mãe
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AULAS ESPECIAIS NA GINÁSTICA

A Academia do Sírio está 
sempre cheia de novidades e 
vai ajudar você no seu projeto 
verão 2019. São três novos 
equipamentos que estão 
disponíveis para todos os 
associados. O Utility Bench 
tem um assento posicionado 
baixo em relação ao solo 
para fornecer o máximo de 
estabilidade e conforto e um 
ângulo de apoio de costas de 80 
graus.   
Já o PowerMill Climber é um 
simulador de escadas feito para 
melhorar o condicionamento 
cardiovascular, queimar muitas 

calorias e ainda turbinar 
o trabalho de pernas. O 
terceiro aparalho é o Hammer 
Strength Abdominal Oblique 
Crunch. Ele utiliza um assento 
giratório para abordar ambos 
os conjuntos de músculos 
oblíquos. Esse movimento 
de dupla ação treina toda a 
parede abdominal. E aguardem, 
em janeiro chegarão novos 
equipamentos para turbinar seu 
treino na Academia.

A turma da Ginástica 
não para. Para 
manter sempre o 
pique das aulas e 
a motivação dos 
alunos em alta 
cada aula vira uma 
surpresa. Durante 
o mês de outubro 
não foi diferente, a 
galera usou e abusou 
da criatividade.

NOVOS EQUIPAMENTOS NA ACADEMIA

GINÁSTICA FEMININA NO OUTUBRO ROSA

TREINO INSANO HALLOWEEN

FITNESS DANCE DIA DAS CRIANÇAS

TREINO INSANO OUTUBRO ROSA FITNESS DANCE HALLOWEEN

FITNESS DANCE OUTUBRO ROSA

Utility Bench

Hammer Strength Abdominal 
Oblique Crunch.

PowerMill Climber
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GINÁSTICA E SIMI 
NA EXPO SÃO ROQUE

YOGA É NO SÍRIO

Os grupos da Ginástica e do 
SIMI promoveram um Passeio 
em conjunto. Todos foram para 
a Expo São Roque, no dia 26 

de outubro. A Expo São Roque 
é um evento especialmente 
preparado para receber o 
público que busca um passeio 

cheio de atrativos. Num clima 
de festa que une diversão, 
gastronomia, compras, shows e 
diversas manifestações artísticas.

O Esporte Clube Sírio oferece 
aulas de Yoga para todos os 
gostos e necessidades. Para os 
que querem trabalhar mais o 
corpo físico, com uma prática 
mais vigorosa e dinâmica, 
para os que querem soltar as 
tensões têm práticas suaves que 
promovem o relaxamento ou 
para quem quer iniciar, temos 
a yoga para iniciantes. Consulte 
os horários disponíveis no 
departamento de esporte ou 
informe-se com os professores. 
As aulas são gratuitas e 
acontecem de terça a sexta.

SÍRIO MELHOR IDADE
Manter a autonomia e a saúde é uma 
responsabilidade não só do indivíduo, mas da 
família e da sociedade. O Esporte Clube Sírio 
oferece aulas de ginástica e musculação com 
horários especiais que tratam com exclusividade 
o grupo do Sírio Melhor Idade.



16

PARTICIPE DO PROJETO MULHER

Anúncio Ogra

“Prometo que vou começar a 
fazer exercícios”. “Prometo que 
vou me alimentar corretamente, 
cortar doces e emagrecer”. 
“Prometo que vou arrumar 
mais tempo para mim mesmo 
e, lembrar que eu existo”.

A maioria das promessas 
femininas dizem respeito a 
alguma das atitudes: sair do 
sedentarismo, se alimentar de 
uma forma mais saudável e 
assim cuidar mais de si mesma. 
Promessas que são, afinal, fáceis 
de cumprir principalmente 
quando você tem um time de 
profissionais especializados. 
No Projeto Mulher todas as 
alunas são acompanhadas por 
nossa equipe de treinadores 
especialistas em treinamento 
para mulheres, e tem 
atendimento nutricional de 
forma individualizada. Ao 
se matricular, ganham uma 
Avaliação Funcional com 
fisioterapeutas  para avaliação 
do controle motor para assim 

melhorar o seu gesto de 
corrida. O Projeto Mulher é 
feito para mulheres em todas as 
fases da vida e com diferentes 
níveis de condicionamento 
físico – desde escaladoras de 
montanhas e maratonistas, 
e também para quem quer 
caminhar regularmente sempre 
em busca de qualidade de vida.
Nosso ponto de encontro é 
na Pista de Atletismo ao redor 
do Campo de Futebol todas 
as Terças e Quintas às 8H45 
com a treinadora Carla. Venha 
experimentar os nossos treinos 
por 15 dias e fazer parte desse 
Projeto de Vida! 
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MARATONA E MEIA MARATONA 
DE AMSTERDAM

Dia 21 de outubro aconteceu 
a Maratona e Meia Maratona 
de Amsterdam, na Holanda. 
Outra prova com presença de 
associados do Clube. Desta 
vez Ana Ghattas e Antônio 
(Tony) Ghattas participaram 
da charmosa prova europeia. 

Mas não são apenas mais dois 
associados, trata-se de marido 
e mulher também.  Ambos 
formados na área da saúde, 
ele cardiologista, ela dentista 
(agora empresária) encararam 
juntos a maratona.  
Foram 12 meses de preparação 
entre treinos, rotinas de 
trabalho, responsabilidades 
familiares e compromissos de 
todos os tipos. Se administrar 
tudo isso quando só um dos 
membros do casal treina já é 
difícil, imaginem quando se 
trata dos dois? Não foi a toa 
que eles escolheram a Maratona 
de Amsterdam, o Tony quis 
comemorar de maneira especial 
o aniversário da Aninha.
Um projeto longo, que fez 
com que o casal compartilhasse 

ainda mais toda a afinidade 
que os uniu, com horas 
treino, alimentação restrita 
(Tony perdeu mais de 10kg 
durante a preparação) e a boa 
companhia durante todos os 
longos treinos. Isso culminou 
com 42km bem sucedidos, lado 
a lado. Eles nos ensinaram que 
precisamos constantemente 
investir em determinadas i coisa 
na vida: saúde, amigos, família, 
trabalho, lazer e casamento. 
Mas não foi só o casal Ghattas 
que participou da prova. 
Outro associado do Clube, 
José Roberto F. de Almeida, 
também se preparou, disputou 
e completou a meia maratona. 
Parabéns a todos!

SÍRIO NA MARATONA 
DE CHICAGO
Milhares de corredores se 
alinharam na Windy City para 
a 41ª Maratona de Chicago, 
disputada em 13 de outubro. 
A veloz e democrática prova 
contou com presença do 
Sírio. O associado e também 
Secretário Geral do Clube, 
Cesar Ibrahim David, era um 
dos milhares de atletas que 
participou (e completou) a 
prova que cruzou ruas, avenidas 
e parques da cidade.  Correr 
em Chicago é não ter medo de 
manter o ritmo forte ao longo 
de 42 km. Sendo assim, só os 
mais preparados conseguem 
completa-la.
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TREINO ESPECIAL ESTRADA 
VELHA DE SANTOS
No dia 29 de setembro, um 
sábado, a galera do Sírio 
Running Team resolveu sair da 
rotina. Para isso marcaram um 
treino especial na Estrada Velha 
de Santos, com percursos de 
6k e 12k. A turma aproveitou 
o ar fresco da serra para pegar 
forte no treino e voltar para a 
capital com sensação de dever 
cumprido.

OUTUBRO ROSA DO GRUPO DE CORRIDA
O Grupo de Corrida do Sírio 
não poderia ficar de fora das 
ações do Outubro Rosa, um 
movimento mundial que visa 
estimular a luta contra o cân-
cer de mama e seu diagnóstico. 
Com tantas mulheres partici-
pando do grupo, abraçar essa 
causa em um animado treino 
em 9 de outubro, fez toda a 
diferença.

SÍRIO NA ULTRAMARATONA 
BERTIOGA-MARESIAS
Dia 20 de outubro a galera 
do Grupo de Corrida do Sírio 
participou da Ultramaratona 
Bertioga-Maresias. Foram 75 
km com largada em Bertioga 
e chegada em Maresias num 
percurso que, além de sua 
beleza natural, leva o atleta ao 
prazer de competir apreciando 
a natureza.
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SÍRIO NO AQUAMAN 
COCANHA-CARAGUÁ
No dia 16 de setembro foi 
realizada a 3ª edição do 
Aquaman Cocanha – Caraguá 
(litoral norte de São Paulo), 
que contou com cerca de 1000 
atletas e teve percursos de 
1,5Km, 3,5Km e 7 K. A prova 
contou  com a participação de 
cinco associados do Clube (que 
fazem parte do Sírio Acqua 
Team): Fernando Rocha; Murilo 
Saba; Paulo Piratininga; Ricardo 
Bittar e Ricardo Chaibub.
O associado Ricardo Bittar 
fez um breve relato sobre as 
dificuldades da prova para 
revista Syrio:

“O trajeto que fizemos foi 
da praia da Cocanha, indo 
até a ilha do Tamanduá, 
passando pela ilha da Cocanha 
e retornando ao ponto de 

largada. A grande dificuldade 
foi que nesse dia o mar estava 
muito bravo, agitado e com 
uma correnteza muito forte, até 
os nadadores que já nadaram 
no Canal da Mancha, como o 
grande campeão Glauco Rangel, 
criticaram a prova e tiveram 
dificuldades. Precisamos fazer 
uma prova de superação. O mar 
estava tão ruim que muita gente 
que chegava perto das ilhas 
onde a dificuldade era muito 
grande, começava a passar mal, 
vomitando e com a respiração 
muito alterada.

Nem os caiaques de apoio 
acompanharam todo o 
percurso, já que tiveram que 
realizar vários resgate dos 
atletas que estavam passando 
mal. Todos nós concluímos mas, 

foi uma prova que nos deixou 
muito cansados e estressados 
com as adversidades do clima. 
Mas, quanto mais difícil 
mais bacana é. O que vale é a 
superação de desafios, por isso 
é que fazemos travessias como 
esta.

OS HERÓIS DO CLUBE

7K MASTER F – MASCULINO
FERNANDO ROCHA

7K MASTER G – MASCULINO
MURILO SABA
PAULO PIRATININGA
RICARDO CHAIBUB

7K MASTER H – MASCULINO
RICARDO BITTAR
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FESTIVAL DE NATAÇÃO NADANDO 
COMO TUBARÕES
Considerado um dos esportes 
mais completos, a natação 
auxilia no desenvolvimento do 

equilíbrio emocional, da boa 
forma física e da autodisciplina. 
Para os alunos inscritos nas 

modalidades, o Sírio realizou o 
Festival de Natação

No mês de outubro muitos 
são os motivos para se divertir. 
Além de ser o mês das crianças, 
o Halloween também é 
comemorado. Nossa equipe 
de Natação preparou aulas 
especiais com muita diversão 
e brincadeiras. Todas as aulas 
foram modificadas para 
recreativas nesta semana.

No dia 16 de setembro, no 
Parque Aquático do Parque São 
Jorge, o Corinthians realizou 
mais uma etapa do XI Torneio 
Timão de Natação – Troféu 

Mario Xavier. As provas tiveram 
o início marcado às 08h e 
foram destinadas a nadadores 
entre 6 e 13 anos. Nossos atletas 
nadaram os 50m livre. Giulia 
M. Bodini, 11 anos, completou 
a prova no tempo de 46”3, 
Vitor Lima Cartagenes, 13 anos, 
completou em 37”96, Felipe M 
Trabulsi (categoria Mirim 2) fez 
a prova em 1:06,61, Victoria S 
Antocli (categoria Pré-mirim ) 
completou a prova no tempo de  

1:27,40, e na Mirim 1 Vinicius 
G Limonta teve o tempo de 
1:00,78. Parabéns aos nossos 
jovens atletas.

GOSTOSURAS E TRAVESSURAS

TORNEIO TIMÃO DE NATAÇÃO

Nadando como Tubarões 
que estimulou o espírito 
competitivo, a interação social 
e a autoconfiança, além de 
proporcionar um momento 
de confraternização entre os 
alunos, professores e familiares.
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Três atletas do Esporte Clube 
Sírio participaram do exame de 
faixa preta promovido pela Fe-
deração Paulista de Judô - FPJ, 

sendo aprovados dois promovi-
dos para a faixa preta primeiro 
grau (shodan) e um para o 
terceiro grau (sandan). Entre 

eles está o associado Gustavo 
Frozoni, que é o primeiro atleta
que alcançou a faixa preta tendo 
percorrido todas as demais 
etapas com a equipe do Sírio. 
Gustavo iniciou 
na faixa branca 
com o Professor 
(Sensei) Roberto 
Katchborian e 
sendo esse ano 
aprovado na faixa 
preta. Parabéns 
aos atletas promo-
vidos, ao Gustavo 
e ao Sensei Rober-
to pela coroação 
de muitos anos de 
dedicação.

EXAME DE FAIXA PRETA

É OURO!
Com mais de 3.400 
participantes (de 
diferentes países eu-
ropeus e com partici-
pantes do Brasil (e o 
Clube), do México e 
dos Estados Unidos) 
e quase 60 modalida-
des esportivas acon-
teceram, entre os dias 
21 e 29 de setembro, 
os Jogos Europeus de 
Polícia e Bombeiros. 
Esta sétima edição 
do torneio (em  Cádiz e região, 
sul da Espanha) contou com 
representante do Sírio. A atleta 
Patrícia Cândido, da LPO, repre-
sentou o Brasil (e o Clube) na 
competição Patrícia competiu 
nas três modalidades de levan-
tamento de peso Powerlifting 
(Supino, Agachamento e Le-
vantamento Terra) e conquistou 
o ouro nos três movimentos 
e ouro na somatória dos três. 
Parabéns Patrícia! 

INTERCÂMBIO 
DO JUDÔ MENORES
Com a presença de muitos asso-
ciados e atletas de outros clubes 
aconteceu, em 25 de outubro, 
o evento de Intercâmbio do 
Judô Menores. Na oportuni-

dade todos os atletas puderam 
demonstrar tudo aquilo que 
aprenderam e também pude-
ram trocar experiências com os 
outros atletas.

E não foi só o Judô que teve 
intercâmbio entre seus atletas. 
O taekwondo, no dia 27 de ou-
tubro, também promoveu um 
evento semelhante, que con-
tou com a presença de atletas 

de outras agremiações e teve 
também direito a realização de 
troca de faixas. Novamente todo 
os atletas puderam trocar expe-
riências e mostrar seus conheci-
mentos nesta arte marcial.

INTERCÂMBIO 
E TROCA DE FAIXAS 
DO TAEKWONDO
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Ao fim de 2018, com excelen-
tes resultados, já estamos nos 
preparando para o próximo 
ano. Com muita integração 
entre nossas atletas, e com uma 
nova condução da nossa equipe 
técnica, vamos em busca de no-
vos resultados que irão fortale-
cer ainda mais nosso voleibol.

PLANOS 
PARA 2019

HORÁRIO DO VOLEIBOL ADULTO
Modalidade

Máster Adulto/ 
Iniciante Misto

Máster C2

Adulto Masculino

Máster D2

Máster C1

Máster E1

Dia

Quartas

Terças, Quintas e 
Sextas

Terças e Quintas

Quartas e Sextas

Terças e Quintas

Terças e Quintas

Horário

19h às 20h30

19h às 20h30

20h30 às 22h

20h30 às 22h

20h30 às 22h

20h30 às 22h

Local

Poli 1

Poli 1/
Poli 2

Poli 1

Poli 1

Poli 1

Poli 1

HORÁRIO DO VOLEIBOL MENORES
Idade

9 e 10 anos

10 a 14 anos

11 e 12 anos

13 a 15 anos

15 a 18 anos

Dia

Terças e Quintas

Quartas e Sextas

Terças e Quintas

Quartas e Sextas

Quartas e Sextas

Horário

17h às 18h

17h às 18h

18h às 19h

18h às 19h30

19h30 às 20h30

Local

Poli 1

Poli 2

Poli 1

Poli 2

Poli 2

FINAL DA COPA IPÊ DE VOLEIBOL
Na tarde do dia 1º de dezembro 
a equipe infantil feminina 
de voleibol do Clube sagrou-
se campeã da Copa Ipê de 
Voleibol. Em um jogo digno 
de final (com placar de 3x2 e 
um tie-break de 16x14 contra 
a forte equipe de Alphaville) 
nossas meninas mostraram 
muita garra, força de vontade e 
determinação num jogo cheio 
de emoções. Contamos com 
a participação de 12 atletas e 
a nossa torcida foi em peso 
apoiar nossas atletas. Parabéns 
meninas!

Venha se juntar ao grupo que mais 
cresce no Vôlei. Uma turma mista para 
quem gosta e quer treinar Voleibol, faça 
parte deste time, e venha aprender Vôlei 
conosco!

INICIAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO 
ADULTO
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REINAUGURAÇÃO DAS QUADRAS DE AREIA
O Beach Tennis e o Vôlei de 
Praia de do Sírio estão de casa 
nova. No dia 25 de novembro 
foram reinauguradas as quadras 
de areia do Clube. O novo 
espaço, com mais de 440m² 
promete fazer sucesso no verão. 
Para dar o saque inicial e fazer 
abertura oficial do espaço 
estiveram Sírio as ex-jogadoras 
de vôlei Hélia Souza (que todos 

conhecemos como Fofão) e 
Mari Steinbrecher, campeãs 
olímpicas em 2008 de muitos 
outros títulos pela seleção 
brasileira. Agora as modalidades 
que usam as quadras de areia 
tem muito mais espaço, 
comodidade e infraestrutura 
tanto para treinos quanto para 
jogos.
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Em homenagem aos 10 anos 
do Campeonato Interno de 
Basquete foi feito um troféu 
transitório. O troféu leva o 
nome do jogador que foi 
capitão do time campeão do 

Mundial de Clube pelo Sírio: 
Washington Joseph, o Dodi. 
O troféu “Washington Joseph 
Dodi”, além da história, possui 
gravado o nome de todos os 
times campeões desde 2008.

Dia 11 de outubro aconteceu 
a 5ª Clínica de Basquete 
Menores. O evento contou com 
a presença de 50 atletas de 
cinco equipes (Círculo Militar, 
Mackenzie, Filipin Mogi, Santa 
Marcelina e Esporte Clube 
Sírio). Foram feitas várias 
estações de habilidades, onde 

o objetivo foi desenvolver a 
modalidade Basquete para os 
futuros atletas. No final do 
evento, para terminar com 
chave de ouro, tivemos uma 
palestra com nada mais nada 
menos que Eduardo Agra 
(Ex-jogador de basquete, 
bicampeão Paulista, Brasileiro, 

Sul-Americano e do Mundial 
de Clubes pelo Esporte Clube 
Sírio). Pela Seleção Juvenil  
foi campeão Sul-Americano 
e Pan-Americano e, pela 
Principal, jogou de 76 a 85 e 
foi medalhista de bronze no 
Mundial de 1978. Atualmente 
é comentarista da NBA e do 
basquete universitário. Na 
palestra Agra contou historia 
sobre a sua carreira, incentivou 
os atletas e falou da importância 
do estudos na sua carreira.

5ª CLÍNICA DE BASQUETE MENORES

FESTIVAL 4X4 DE BASQUETE MENORES
No sábado, 29 de setembro, 
foi realizado mais um evento 

do Basquete Menores: o 
Festival 4x4 Sub-11. O Festival 

contou com a presença de 
sete equipes e 72 atletas e 
teve como principal objetivo 
o desenvolvimento da 
modalidade. Completando o 
evento houve a visita do ala 
Guilherme Filipin, jogador da 
equipe de Mogi e ex-atleta do 
Sírio.

TORNEIO FAST CAC COLÉGIO SÃO DOMINGOS
A garotada do Basquete Menores 
do Sírio participou, em 8 de 
outubro, do 1º Campeonato 
do colégio São Domingos e a 
estreia não podia ser melhor. 
Fomos campeões invictos do 

torneio! Nossos jovens continuam 
perpetuando a história de vitórias 
do Clube na modalidade. Parabéns 
ao professor e atletas pela ótima 
conquista!

TROFÉU DO CAMPEONATO INTERNO 
BASQUETE ADULTO
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O FUTEBOL MENORES EM 2018
A temporada do Futebol de 
Menores 2018 foi repleta de 
atividades, competições e 
diversão para os jovens craques 
do Sírio. Desde a abertura da 
temporada no início de março, 
tivemos atividades especiais 
em parceria com a Panini, 
com distribuição de álbuns e 
figurinhas, em abril e outubro, 
recebemos equipes para 
torneios em todas as categorias, 
e disputamos o Interclubes 

Paulista nas categorias Sub-9, 
Sub-11 e Sub-13. 
Os campeonatos internos 
Infantil e Dente de Leite 
iniciaram dia 7 de abril, e 
foram decididos no último 
dia 1º de dezembro, com as 
conquistas do Internacional 
e Goiás, respectivamente.  
A Diretoria de Futebol de 
Menores agradece o apoio dos 
jovens e de todos os familiares, 
pelo apoio dado durante o ano 

de 2018, e esperamos ainda 
mais participantes para 2019.

CATEGORIA INFANTIL – INTERNACIONAL

CATEGORIA INFANTIL – ATLÉTICO MINEIROCATEGORIA DENTE DE LEITE – BOTAFOGOCATEGORIA DENTE DE LEITE - GOIÁS

GOIÁS E BOTAFOGO

ATLÉTICO MINEIRO E INTERNACIONAL 
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COPA SIRIO - CATEGORIA ASPIRANTES
No dia 24 de novembro 
aconteceu a final da Copa 
Sírio – Categoria Aspirantes e o 
time do Maximus/Leicester foi 
campeão sobre o América.

COPA SÍRIO - CATEGORIA MASTERS
A Copa Sírio, categoria Master, tem 
um novo campeão: o Casa Fortaleza/
México. O time vence o campeonato 
após vencer o Capitania/Brasil.
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COPA SÍRIO - SUPER MASTERS 
Nesse ano o nosso campeonato 
foi bastante disputado, todas 
as equipes estavam com elen-
cos equilibrados. Na final do 
campeonato tivemos um jogo 
eletrizante entre Argélia e Mar-
rocos, no tempo regulamentar 
foi 0 a 0, levando a decisão do 
título para os pênaltis, onde o 
Marrocos se deu melhor ga-
nhando de 4 a 3. As equipes 
que disputaram foram Argélia, 
Marrocos e Tunísia. O campeo-
nato teve três turnos ao longo 
do campeonato. Argélia ganhou 
os dois primeiros e Marrocos o 
terceiro.

COPA SÍRIO - CATEGORIA PRINCIPAL
A final da categoria Principal da Copa 
Sírio aconteceu em 29 de novembro e o 
grande campeão foi o Valete de Copas/
Manchester City, deixando o Paris Saint 
Germain como vice-campeão.
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12º SÍRIO OPEN 
RIO QUENTE RESORTS

O Esporte Clube Sírio sediou 
mais uma vez o Sírio Open, 
um torneio realizado pela FPT 
(Federação Paulista de Tênis). O 
torneio foi disputado durante 
três finais de semana e reuniu 

aproximadamente 130 tenistas 
de diversos clubes do estado 
de São Paulo. Os atletas do 
Esporte Clube Sírio tiveram 
uma excelente participação, 
conquistando 4 títulos e 2 

vice-campeonatos. Agradecemos 
ao Rio Quente Resorts pelo 
apoio ao tênis do Esporte Clube 
Sírio e parabenizamos todos os 
tenistas!

III MASTERS INFANTOJUVENIL 
RIO QUENTE RESORTS
O III Masters Infantojuvenil Rio 
Quente Resorts recebeu os 16 
melhores tenistas do ano, que 
disputaram o título em suas 
respectivas chaves: Vermelha, 

Laranja, Verde e Amarela. O 
resultado foi muita disputa, 
ótimo nível de tênis e muita 
diversão de nossos pequenos 
grandes tenistas! Agradecemos 

ao Rio Quente Resorts pelo 
apoio ao tênis infantojuvenil do 
Esporte Clube Sírio. Confira os 
resultados de cada chave:

CHAVE VERMELHA
CAMPEÃO  Pedro Villa
VICE   Bruna Ashcar
3º LUGAR  Gustavo Rocha

CHAVE LARANJA 
CAMPEÃO  Felipe Thamer
VICE  Leonardo Orsi
3º LUGAR  Matheus Francisco
4º LUGAR  Leonardo Francisco

CHAVE VERDE
CAMPEÃO  Felipe Castro
VICE  Davi Soares
3º LUGAR  Luca Ashcar
4º LUGAR  Laura Gama

CHAVE AMARELA
CAMPEÃO  Pedro Sarhan
VICE  Vitinho Saliba
3º LUGAR  Thomas Ganut
4º LUGAR  Nicolas Nunez

CATEGORIA 3M3
Eduardo Casão
Edu Monteiro

CATEGORIAS 4M2 e 5M2
Fabrício Rocha

CATEGORIA PM2
Fábio Damiano

CATEGORIA 10ME
Felipe Pozzobon

CHAVE VERMELHA
Pedro Villa
Bruna Ashcar

CHAVE AMARELA
Pedro Sarhan
Vitinho Saliba

CHAVE LARANJA
Felipe Thamer
Leonardo Orsi

CHAVE VERDE
Felipe Castro
Davi Soares
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III MASTERS FEMININO CNS
Chegamos ao fim do último 
torneio feminino do ano. O 
III Masters Feminino CNS 
contou com a participação 
das 24 primeiras tenistas do 
Ranking Feminino, divididas 
em 03 categorias: Ouro, Prata 

e Bronze. O Departamento de 
Tênis agradece aos associados 
Cibele e Richard Flores e à CNS 
pelo apoio ao torneio e ao Tênis 
feminino do EC Sírio. Confira as 
vencedoras de cada chave:

CHAVE OURO
CAMPEĀ         Claudinha Adas
VICE         Adriana Vieira

CHAVE PRATA
CAMPEĀ           Fernada El Yazigi
VICE         Adriana Schultz

CHAVE BRONZE
CAMPEĀ         Karina Sauma
VICE         Stephanie Dickerhof

VIII MASTERS MASCULINO CARLU
Chegou ao fim o VIII Masters 
Masculino Carlu, torneio 
disputado entre os 16 melhores 
jogadores do Ranking 
Masculino. Os 8 melhores 
tenistas disputaram o título 
da chave ouro, enquanto os 
demais disputaram o título da 
chave prata. O Departamento 
de Tênis agradece ao associado 
Ricardo Vantini e à Carlu 
pelo apoio ao torneio.                          

Confira os vencedores de cada 
chave:

CHAVE OURO
CAMPEĀO          Daniel Mattar
VICE          Anis Saliba

CHAVE PRATA
CAMPEĀO          Guillermo Lemmo
VICE          Fabio Sperling

I MASTERS MASCULINO DE DUPLAS
No mês de outubro foi 
realizado o I Masters Masculino 
de Duplas, que reuniu os 8 
melhores tenistas do ranking 
de duplas em busca do 
título. A final disputada entre 
Dani Mattar/Marquinhos 
Ashcar e Edu Monteiro/
Roberto Nascimento foi 

marcada pelo equilíbrio. 
Edu Monteiro/Roberto 
Nascimento conquistaram 
a vitória, tornando assim, 
Edu Monteiro campeão do I 
Masters Masculino de Duplas, 
e deixando Dani Mattar com o 
vice-campeonato.

CHAVE OURO
Daniel Mattar
Anis Saliba
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2º SÍRIO TENNIS TOUR
Nos dias 09 a 11 de novembro 
foi realizado o 2º Sírio Tennis 
Tour, uma viagem organizada 
pelo Departamento de Tênis. 
O destino foi a Atibaia, interior 
de São Paulo. 
O Hotel Bourbon Convention 
& Spa Resort Atibaia recebeu 

mais de 40 associados para esse 
evento incrível! Gincana entre 
adultos e crianças, torneios de 
duplas mistas, clínicas e muito 
tênis coroaram o fim de semana 
dos associados, que formaram 
um grupo unido e muito 
descontraído.

As quadras de tênis do 
Esporte Clube Sírio não 
param de receber melhorias. 
Foram instalados bebedouros 
próximos a todas as quadras, 
facilitando assim a hidratação 
dos associados que praticam a 
modalidade.

NOVIDADE NAS QUADRAS

Se você quiser 
ver as demais 
fotos do Sírio 
Tênis Tour, 
use o QR code 
abaixo para 
acessar o álbum 
do evento no 
Facebook.
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É CAMPEÃO!!!

EQUIPE CAMPEÃ: Ibsen Uvo, Mario Lucio Oliveira, Mauro Feres, Sergio Adas, Silvio Gonzales e Valdir Santos. CAPITÃO: Pablo Albano.

OUTUBRO ROSA
O departamento de tênis do Esporte 
Clube Sírio realizou um evento em 
comemoração ao outubro rosa, o mês de 
conscientização ao câncer de mama. As 
tenistas do Sírio se reuniram para uma 
manhã de muitos jogos e farto café da 
manhã, todas uniformizadas com uma 
camisa rosa, simbolizando o combate e a 
prevenção dessa doença.

No dia 27 de novembro de 
2018 o Esporte Clube Sírio 
conquistou o Campeonato 
Paulista Interclubes na prova 
4ª Classe Masculino de Duplas 
acima de 55 anos. Mesmo 

jogando fora de casa, contra o 
Clube Paineiras do Morumby, o 
Sírio mostrou sua força! Depois 
de 3 jogos equilibradíssimos e 
decididos no Super Tie Break, 
conseguimos trazer o tão 

sonhado título e soltar o grito 
de “é campeão!”. Parabéns à 
toda nossa equipe que com 
muita garra trouxe mais esse 
importante título para o nosso 
Clube!

NOSSO ORGULHO
DORIS MATTAR ITF SÃO PAULO
Campeã S60 Simples
Vice-Campeã S60 Duplas
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INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO 
DAS RAQUETES
O dia 02 de dezembro de 2018 
ficará marcado na história do 
Esporte Clube Sírio. O dia em 
que o lindo e moderno Espaço 
das Raquetes foi inaugurado. 
Com a presença de muitos as-
sociados, membros da Diretoria 
Executiva e grandes nomes do 
tênis do Clube a cerimônia foi 

breve, mas incrivelmente im-
pactante. Além do trabalho im-
pecável da Comissão de Obras, 
oferecendo uma construção 
maravilhosa, as homenagens 
à Bia Haddad Maia, William 
Kyriakos Jr. e aos irmãos Cero-
ne, Luis e Candinho, emociona-
ram a todos.

A partir deste dia o Departa-
mento de Tênis, Squash e Beach 
Tennis elevaram seu patamar de 
atendimento e o Esporte Clube 
Sírio registrou mais um capí-
tulo especial em sua riquíssima 
história!
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“NOVEMBRO AZUL” 
E O CÂNCER DA PRÓSTATA
Na sequência do Outubro Rosa, 
mês dedicado à prevenção do 
câncer da mama nas mulheres, 
chega a vez do público 
masculino com o Novembro 
Azul. Movimento originado 
em 2003 por um grupo 
de amigos em Melbourne 
(Austrália) e introduzido no 
Brasil em 2008 pelo Instituto 
Lado a Lado pela Vida com 
a campanha Um Toque, Um 
Drible, a iniciativa Novembro 
Azul visa a promoção da saúde 
masculina como um todo e a 
conscientização na luta contra o 
câncer da próstata em particular.

Com o apoio do Instituto 
Nacional do Câncer (INCA) 
e da Sociedade Brasileira 
de Urologia uma série de 
ações são efetuadas durante 
o mês, buscando esclarecer 
a população masculina da 
importância desse tumor. 

Durante o ano de 2018 serão 
diagnosticados 68.220 homens 
(estimativa do INCA) e, de 
acordo com dados do do 
Ministério da Saúde em 2015, 
ocorreram 14.484 óbitos no 
país – fazendo dele o segundo 
tipo de câncer de maior 
incidência entre os homens (só 
perdendo para o câncer de pele 
não melanoma).

O câncer da próstata não 
causa sintomas na sua fase 
inicial, ou então os sintomas 
são muito parecidos com o 
do crescimento benigno da 
próstata (dificuldade para 
urinar, aumento do número 
de micções de dia e a noite, 
jato urinário fraco, sensação 
de esvaziamento incompleto 
da bexiga ao final da micção, 
etc). Mas é justamente na fase 
inicial que o câncer da próstata 
tem maiores chances de cura 

se instituído o tratamento 
adequado. Daí a indicação 
da avaliação periódica com o 
urologista.

Como esse tipo de tumor que 
acomete a terceira idade (de 
cada10 homens com câncer de 
próstata, nove têm mais de 55 
anos de idade e ¾ dos casos no 
mundo ocorrem a partir dos 
65 anos) a Sociedade Brasileira 
de Urologia recomenda que 
a avaliação individualizada 
seja iniciada aos 50 anos de 
vida. Para homens da raça 
negra ou com parentes de 
primeiro grau com câncer de 
próstata (hereditariedade é 
um importante fator de risco), 
essa avaliação deve começar 
aos 45 anos. Para aqueles com 
idade superior a 75 anos, e 
expectativa de vida menor que 
10 anos, a busca de tumor de 
próstata não é recomendada
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pois esse tumor tem 
crescimento muito lento na 
maioria dos casos (demorando 
até 15 anos para chegar ao 
tamanho de 1 cm³) e que não 
chega a ser ameaça a saúde do 
homem.

A avaliação é feita em 
consultório médico, 
inicialmente com a história 
clínica e o “exame de toque” 
(exame digito retal da próstata) 
combinados com a dosagem no 
sangue do antígeno prostático 
específico (cuja sigla em inglês 
é PSA). Essa triagem inicial 
define quem deverá continuar 
a investigação com biópsia da 
próstata (que é o exame que 
define se há ou não tumor).

Ações como o Novembro Azul 
tem o grande benefício de 
trazer luz sobre essa doença 
e estimular os homens a 
discutirem com seus médicos

 a necessidade e melhor 
oportunidade de se fazer a 
busca do câncer da próstata.

Curiosidade 
sobre o 
Novembro Azul

Inicialmente os 
participantes do 
movimento na Austrália 
deixavam os bigodes 
crescerem como forma 
de chamar a atenção 
para a causa – o que 
levou a criação da 
Movember Foundation 
(moustache + 
November, em inglês). 
Daí o uso do bigode 
como símbolo da 
campanha.

Fontes:
ANS (Agência Nacional de Saúde) – ans.gov.br
Portal do Governo de São Paulo – saopaulo.sp.gov.br
Agência IBGE – agenciadenoticias.ibge.gov.br
Sociedade Brasileira de Urologia – portaldaurologia.org.br
Instituto Lado a Lado pela Vida
Movember Foundation – au.movember.com
INCA – Instituto Nacional do Câncer – inca.gov.br

Dr. Marcos de 
Paula Nogueira
Graduado 
em Medicina 
pela Unifesp/
EPM (1994). 
Especialização 
em Urologia 
pela Unifesp/
EPM (2000). 
Doutor em 
Ciências pela 
FMUSP (2008). 
Atualmente 
é médico 
urologista 
do Hospital 
Universitário da 
USP e assistente 
do Centro Alfa 
de Humanização 
em Medicina 
da Unifesp / 
EPM, atuando 
também em 
clínica privada.
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NCA / ENCONTROS 
CULTURAIS E CICLO 
DE PALESTRAS
Em 20 de outubro 
o Núcleo de Cultura 
Árabe promoveu mais 
uma sessão de cinema 
árabe no Clube. Desta 
vez o filme escolhido 
foi A Palestina Brasileira 
(Brasil,2018, direção: 
Omar de Barros Filho). 
Sinopse: o Rio Grande 
do Sul abriga milhares 
de imigrantes palestinos 
e seus descendentes, 
refugiados que buscam 

na diáspora a integração 
plena e uma nova 
cidadania no Brasil. 
Seis famílias palestinas 
moradoras do Sul do 
Brasil compartilham 
suas histórias e seu 
dia a dia, refletindo 
sobre preconceitos, 
perseguições e guerra, 
enquanto conciliam os 
valores éticos e religiosos 
da sua cultura tradicional 
com o seu lar atual.

Circuncisão: 
Religião, 
Mutilação ou 
Ciência. 
Com Drº Edson 
Khodor Cury. 
Dia 27 de 
Setembro

Nos meses de setembro e 
outubro a programação cultural 
do Clube continuou a todo 
vapor. Provas disso são os 

Encontros Culturais e Ciclo 
de Palestras que ocorreram 
no período, sempre com 
uma plateia ávida por novos 

conhecimentos. E você? 
Participou de algum destes 
eventos?

Desta vez o tema 
foi “Planejamento 
e gestão de 
cidades – Uma 
visão econômica 
e financeira, com 
Rubens Chammas. 
Dia 25 de outubro.

CICLO DE PALESTRAS

ENCONTROS CULTURAIS

11/10    
MARIA, MÃE DE JESUS – UMA VISÃO HUMANA/DIVINA.

25/10  
AS CRUZADAS – MITOS E VERDADES.

06/09   
OS PAIS TAMBÉM ERRAM.

13/09    
FASES DA VIDA – NOSSAS DORES. 

27/09    
PSICOLOGIA – ESTOU AMANDO LOUCAMENTE.
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EXAME DA RAD
As alunas de Balé do 
Sírio, Letícia, Laura e Júlia 
participaram (em 1º de 
outubro) do exame da RAD - 
Vocacional / Intermediate. 

A RAD (Royal Academy of 
Dance) é uma das maiores 
instituições de exames de ballet 
clássico do mundo e o local 
do exame foi a Escola Luciene 

Murta. A examinadora foi a 
americana Susana Evans e Maria 
Inês Vasconcelos foi a pianista.

As alunas de Ballet do Sírio se 
reuniram para comemorar mais 
um aniversário da professora 
Maria Helena Mazzetti, que a 
décadas se dedica a formar as 
bailarinas do Clube. Parabéns!

ANIVERSÁRIO

As alunas da professora Geórgia 
Djouki também usaram rosa nas 
aulas realizadas em outubro, 
como forma de apoia a 
campanha Outubro Rosa. 

OUTUBRO ROSA NA DANÇA ÁRABE
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AÇÕES DE FILANTROPIA 
A TODO VAPOR
A Diretoria de Filantropia do 
Sírio não para. Neste fim de ano, 
como programado, as ações de 
filantropia foram ampliadas e 
tomaram mais corpo, ampliando 
seu escopo. Em outubro as 
voluntárias realizaram um 
encontro com pais e filhos da 
Escola de Educação Infantil 
do Sírio. A ideia foi divulgar o 
projeto e despertar nas crianças 
sentimentos como gratidão e 
solidariedade, além da inclusão. 
Também foi feita uma ação 
envolvendo o filme “O que de 

verdade importa”.  A Diretoria 
de Filantropia adquiriu 200 
ingressos e 100% da renda 
foi destinada ao Tucca. Nesse 
mesmo mês, a diretora Cássia 
Halti, ministrou uma palestra 
sobre as de filantropia atividades, 
e a importância destas ações, 
para alunos de fisioterapia da 
Unisa. Finalizando outubro 
foi feita a doação de mais 300 
perucas lúdicas às crianças da 
Tucca.
No fim de novembro houve 
a festa de Natal para cerca de 

30 crianças da Santa Casa de 
Misericórdia, onde elas e seus 
acompanhantes participaram 
de um almoço no Esporte 
Clube Sírio. Por fim, em 12 de 
dezembro, a Tucca realizou uma 
festa de confraternização para 
mil pessoas e a Diretoria de 
Filantropia doou uma barraca de 
batatas fritas. Os detalhes destes 
dois eventos você acompanhará 
na próxima edição da revista 
Syrio.
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DE SÍRIO DO BEM 
A DIRETORIA DE FILANTROPIA
- UM BALANÇO
A frente da Diretoria de 
Filantropia do Esporte Clube 
Sírio, Rita de Cássia Halti faz 
uma balanço das ações de 
filantropia do Clube e o que 
esperar de 2019.

Revista Syrio: Como você 
avalia o ano de 2018?
Rita de Cássia Halti: O 
trabalho voluntário, além 
de ter importância social, 
proporciona bem-estar e 
alegria a quem o realiza, ao 
mesmo tempo em que eleva 
a autoestima, melhora a 
ansiedade e pode até mesmo 
prevenir doenças como a 
depressão. 

RS: Como tem o retorno 
dado pelas as entidades 
beneficiadas?
RCH: O nosso trabalho 
é muito elogiado tanto 
pelas entidades como pelas 
famílias! Recebemos o retorno 
corpo a corpo, através da 
assistente social e pela própria 
instituição através de cartas.
RS: Como você avalia a 
participação das voluntarias 

do Clube?
RCH: Ao doar seu tempo, a 
pessoa usufrui da experiência 
de vida do próximo e, 
algumas vezes, até consegue 
dar um novo sentido à sua 
própria vida. Na realidade, 
ajudar o outro, o “ser 
voluntário”, é uma forma de 
se ajudar, de se nutrir quando 
consegue ver a felicidade do 
outro. 

RS: O que esperar de 2019?
RCH: 2019... Que esse ano 
seja invadido por muitos 
sorrisos, muitos pensamentos 
positivos e muitas ações de 
solidariedade. 

RS: Deixe uma mensagem para 
quem ainda não faz parte, mas 
deseja também colaborar.
RCH: Sozinhos não somos 
nada, mas juntas podemos 
ajudar muita gente! Venha 
fazer parte do nosso grupo. 
Nossos encontros acontecem 
todas as quintas feiras das 17h 
às 20h na Sala Palmira. 

E lembre-se: doações 
podem ser feitas a qualquer 
momento! As voluntárias 
recebem os materiais 
doados, confeccionam os 
acessórios e organizam as 
doações. “As doações são 
muito importantes, pois 
77% das crianças avaliadas 
passaram a se alimentar 
melhor e 74,3% aceitaram 
mais facilmente o 
tratamento. Elas realizaram 
os exames e procedimentos 
com mais coragem”, afirma 
a diretora de filantropia, 
Rita de Cássia Halti. 
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NOITE DO DABKE
Mais uma vez o Restaurante 
Social do Sírio recebeu, em 6 
de outubro, a Noite do Dabke. 
Desta forma a noite daquele 

sábado no Clube foi regado a 
Dabke, Dança do Ventre, Banda 
Árabe e um show com Tony 
Mouzayek e Banda. Associados 

e convidados puderam apreciar 
a dança e a música árabe e se 
divertiram para valer, as fotos 
comprovam.
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Encerramos o ano letivo de 
2018 com a despedida das 
alunas do Jardim 2. Foi um 
momento de muita emoção 
para todos. Elas encenaram 
no teatro com a professora 
Adriana, uma retrospectiva de 
seus melhores momentos e 
fizeram algumas brincadeiras 
com os amigos das outras 

salas, como se estivessem na 
Escola. Receberam a visita do 
Papai Noel que com sua magia 
e encantamento, emocionou 
crianças e adultos. 
Após este momento de muita 
alegria, as famílias visitaram a 
Exposição Anual dos trabalhos 
dos alunos. Pais, familiares e 
amigos puderam conhecer os 

projetos realizados:
Mini Maternal: O mundo das 
sensações;
Maternal 1: Descobrindo o 
fundo do mar;
Maternal 2: O mundo dos 
dinossauros;
Jardim 2: Os animais e o 
mundo que nos cerca.

ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO

Desejamos Boas Festas a todos nossos alunos e 
famílias e que em 2019 possamos estar todos 
juntos para mais uma caminhada.
Equipe Escola Sírio.
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MADAME X
O Grupo Teatral Sírio apresen-
tou a peça “Madame X”, de 
Alexandre Bisson. Madame X é 
uma peça de 1908 escrita pelo 
dramaturgo francês Alexandre 
Bisson (1848–1912). Mada-
me X, expõe a história de uma 
mulher que abandona o marido 
e o filho pequeno depois de um 
escândalo extraconjugal. 
 
As entradas da peça foram 
tão concorridas que, além de 
apresentações em outubro e 
novembro, foram necessárias 
duas sessões extras em dezem-
bro. “A escolha minimalista de 
objetos em cena busca aumen-
tar a simbiose do público com 
os personagens sem perder a 
grandeza cênica.” Carlos Me-
ceni – Diretor da peça. “Ainda 
criança, ao assistir com meus 
pais ‘Madame X’, fui às lágrimas 
com a atuação de Lana Turner, 
porém nem imaginava o quanto 
este enredo me marcaria por 
décadas, até querer resgatá-lo 
dramaturgicamente.” Nabil Ari-
da – Coordenador do teatro que 
também adaptou o texto.
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O PEQUENO PRÍNCIPE
Outra peça encenada pelo 
Grupo Teatral Sírio nos últimos 
meses, também no Teatro, foi o 
Pequeno Príncipe, de Antoine 
Saint-Exupéry. As apresentações 
foram nos dias 21 e 28 de 
outubro além dos dias 4 e 
11 de novembro. A direção 
também foi de Carlos Meceni e 

a coordenação de Nabil Arida. A 
história se passa no deserto do 
Saara, onde um piloto de avião 
sofre uma pane no motor e é 
obrigado a fazer um pouso de 
emergência e precisa ficar por 
lá alguns dias até consertar seu 
avião. Logo, conhece o Pequeno 
Príncipe, um garotinho que 

vem de um planeta bem 
pequeno e distante do nosso.  
Faça parte do Grupo Teatral 
Sírio. A atividade é gratuita, a 
idade mínima é sete anos e os 
ensaios acontecem às terças e 
quintas.
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TORNEIO DE TRANCA
O Carteado recebeu, no dia 
15 de outubro, o tradicional 
Torneio de Tranca do Clube.  
Esta é a 35ª edição do Torneio 

que teve premiações e sorteios 
de brindes, tudo precedido de 
um delicioso almoço especial.  
A turma que aprecia um bom 

jogo de cartas fez sua parte, 
compareceu em peso e se 
divertiu para valer.
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BALADA SÍRIO - HALLOWEEN
A Boate do Clube se 
transformou, no dia 27 de 
outubro, para receber mais 
uma vez a Balada Sírio, numa 
edição especial de Halloween. 
A melhor balada jovem 
de São Paulo promoveu, 

provavelmente, a melhor 
festa de Halloween também. 
Para ninguém ficar de fora, 
enquanto a galera agitava a pista 
de dança, os mais novos tiveram 
seu Halloween, com atividades 
no Ginásio Principal e no Poli 

promovidas pelo DEPAM e pais 
puderam curtir um espaço 
reservado no Restaurante 
Esportivo, com direito a muita 
pizza. As fotos abaixo não 
nos deixam mentir: essa festa 
entrou para a história!
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Se você quiser 
ver as demais 
fotos da 
Balada Sírio 
- Halloween, 
use o QR code 
abaixo para 
acessar o álbum 
do evento no 
Facebook.
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BALADA JOVEM 
COM MC KEKEL
Não apenas mais um show, 
mas “o show”.  A Balada Jovem 
subiu de nível e, em 1º de 
dezembro, recebeu nada mais, 
nada menos, que o MC Kekel 
- um dos novos românticos 
do funk. Divertido, único e 
carismático o dono de hits 
como “O bebê”,  “Amor de 
verdade” e “Quem mandou 

tu terminar” levou a galera 
ao delírio. Quem também se 
emocionou foi o próprio MC 
Kekel. Sua filha havia nascido 
um dia antes do show e, como 
forma de homenagear o novo 
papai, a Comissão Jovem do 
Sírio (representada pela Daniela 
Abrantes, que faz parte da 
Comissão) o presenteou com 

um pequeno body onde estava 
bordado “MC Heloísa”. 
Kekel se emocionou, agradeceu 
e colocou todo mundo para 
dançar num show épico. 
Os jovens associados e seus 
convidados que lotaram a 
Boate do Sírio foram unânimes 
em afirmar: esta foi a melhor 
Balada Jovem de todas!
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Se você quiser 
ver as demais 
fotos da Balada 
Jovem com 
MC Kekel, 
use o QR code 
abaixo para 
acessar o álbum 
do evento no 
Facebook.
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HOJE É FESTA LÁ NO... 
Alegria, energia e muita 
paz. Foram com essas boas 
vibrações que aconteceu o Pré-
Reveillon 2018 do Sírio. Quem 
compareceu ao Clube, na noite 
de 8 de dezembro, no espaço 
montado ao redor da Piscina 
Social pode desfrutar do open 

bar, DJ´s top e apresentações 
das bandas Frank & Friends e 
Cowbell. 
Agora, quem fez a pista 
balançar foi o rei dos bailes: 
Latino. Emendando sucesso 
após sucesso e agitando com a 
galera como só ele sabe fazer, 

Latino não deixou ninguém 
parado. Sem sombras de dúvida 
mais uma festa histórica para 
fechar com chave de outro um 
ano incrível do Sírio. E que 
venham outras como esta!
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SÍRIO!
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Se você quiser 
ver as demais 
fotos do Evento, 
use o QR code 
ao lado para 
acessar o álbum 
do evento no 
Facebook.
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NOITE DO VINHO
Em 27 de setembro o 
Restaurante Social do Sírio 
recebeu mais uma edição da 
Noite do Vinho, desta vez 
com direito a enogastronomia 
italiana. O antepasto (alichella 
e caponatta - mini rosetas e 
blinnis) foi acompanhado do 
Jeio Spumante Cuveé Brut, da 
região de Veneto. A salada de 
brotos, terrine de fígado de 
pato ao molho champagne e 
carpaccio de carne tradicional, 
servida na entrada, foi 
harmonizada com o vinho 
Regalealli Le Rose IGT Terre 
Siciliane - produzido na Sicília.

Já para acompanhar o prato 
principal (Talharine Paglia 
e Fieno finalizado dentro 
do queijo tipo Grana) foi 
harmonizado com os vinhos 
Promis IGT (da Toscana) e 
Barolo Dragomis (Piemonte). 
Por fim, a aguardada sobremesa 
(Panna cotta de doce de leite 
aerado no creme de leite 
fresco com crispy de nozes e 
amêndoas), veio acompanhada 
do vinho Moscato D’asti 
Moncalvina (Piemonte). Mais 
uma vez a Noite do Vinho 
foi um sucesso e que venha a 
próxima.

NOITE DO CHARUTO

A Confraria do Charuto do 
Sírio se reuniu novamente, 
desta vez em 18 de outubro, 
para mais uma noite com 
boa música, gastronomia de 
primeira e, como não poderia 

deixar de ser, a degustação de 
charutos. O escolhido da vez foi 
o Connoisseur B., da tradicional 
H. Upmann - marca que figura 
há quase 180 anos entre as 
melhores de Cuba. Com sua 

bitola 54 X 150mm (também 
conhecida como Genialess) e 
seus aromas intensos e sabores 
elegantes agradaram a todos os 
confrades.



DELIVERY:  5055-9911  |  ONLINE:  SALAVIPPIZZARIA .COM.BR

NÃO ABRIMOS MÃO DA QUALIDADE

LIGUE  2914-8181 (PERÍODO COMERCIAL)

PARCEIRA DO E.C.SÍRIO GRUPOSALAVIP .COM.BR

FAÇA SEU EVENTO COM A SALA VIP
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APERITIVO RAÍZES
Encontrar amigos é sempre 
bom e se o local do encontro 
é especial cria-se um evento 
perfeito. Por isso o Aperitivo 
Raízes reúne tanta gente que 
possui profundos laços de 
amizade e um grande amor pelo 
Clube. Desta vez o concorrido 
evento aconteceu em 24 de 
novembro e, para variar, foi 
um sucesso. E que venha os 
próximos!
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INSTAGRAM
@CLUBESIRIO
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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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Siga-nos nas redes sociais.
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AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE 
NO SÍRIO

Criada no segundo semestre 
de 2018 a Diretoria de 
Sustentabilidade do Sírio já 
começou a atuar na rotina 
do Clube. A frente dela está 
Rubens Chammas, o Diretor 
de Sustentabilidade do Clube. 
Nesta entrevista ela detalha 
o papel da nova Diretoria e 
quais ações podemos esperar 
dela.

Revista Syrio: O 
que é a Diretoria de 
Sustentabilidade e qual seu 
papel junto ao Clube?
Rubens Chammas: 
Sustentabilidade é um 
conceito segundo o qual o 
uso dos recursos naturais para 
a satisfação de necessidades 
presentes não pode 
comprometer a satisfação 
das necessidades das 
gerações futuras, ou seja, é a 
capacidade de o ser humano 
interagir com o mundo, 
preservando o meio ambiente 
para não comprometer os 
recursos naturais das gerações 
futuras. 

Assim, preocupada com a 
sustentabilidade no âmbito 
do Clube Sírio, a Diretoria 
de Sustentabilidade deve 
ter a visão e a capacidade 
de integrar as questões 
energéticas, econômicas 
e ambientais, objetivando 
um futuro adequado com a 

utilização racional e descarte 
consciente de resíduos, bem 
como a aquisição de produtos 
e insumos adequados do 
ponto de vista ambiental.

Revista Syrio: Poderia falar 
um pouco da implantação 
da coleta seletiva, suas 
vantagens e a destinação 
deste material?
Rubens Chammas: A Coleta 
Seletiva é o primeiro e o 
mais importante passo para 
fazer com que vários tipos de 
resíduos sigam seu caminho 
para reciclagem ou destinação 
final ambientalmente correta, 
pois o resíduo separado 
corretamente deixa de ser 
lixo.
Há diversos benefícios 
da coleta seletiva e da 
reciclagem, como a 
preservação do meio 
ambiente, das florestas e da 
água, reduzindo a extração 
dos recursos naturais. Além 
da menor poluição do solo, 
da água e do ar bem como 
a melhora a limpeza dos 
ambientes. 

O processo de reciclagem, 
além de preservar o meio 
ambiente também gera 
riquezas, os materiais mais 
reciclados são o vidro, o 
alumínio, o papel e o plástico. 
A coleta seletiva de lixo é 
de extrema importância 

para a sociedade. Além de 
gerar renda para milhões de 
pessoas e economia para as 
empresas, também significa 
uma grande vantagem para 
o meio ambiente com a 
diminuição da poluição 
ambiental.
A coleta seletiva no Clube 
Sírio consiste na separação e 
no recolhimento de todo o 
lixo seco descartado por
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todos os setores do clube; 
fazendo isso, todo o lixo 
que pode ser reaproveitado 
é separado do lixo orgânico, 
também chamado de lixo 
úmido, composto por restos 
de frutas, verduras e outros 
alimentos.
Para evitar o desperdício 
de recursos naturais, 
devemos praticar o consumo 
responsável, reaproveitar 

ao máximo os materiais 
utilizados e encaminhar 
materiais recicláveis para os 
postos de coleta.
Com o início, aqui no Clube, 
dos serviços de separação 
e destinação final dos 
resíduos sólidos, estamos 
avançando ambientalmente 
neste quesito, demonstrando 
a preocupação de toda a 
comunidade do clube com a 
questão ambiental. 

As tarefas de separação 
de resíduos sólidos bem 
como sua destinação serão 
efetuados diretamente 
pelos funcionários e 
associados do Clube, 
contando com a supervisão 
e gerenciamento de empresa 
especializada no assunto. 
Os resíduos separados 
serão encaminhados para as 
cooperativas cadastradas que 
deverão refinar esta separação 
para poder encaminhar 
os materiais para a cadeia 
produtiva de reciclados.  

Revista Syrio: Além daquilo 
que é visível aos associados, 
quais outras ações de 
sustentabilidade estão em 
ação ou estão previstas?
Rubens Chammas: 
Diversas outras ações de 
sustentabilidade estão 
sendo desenvolvidas ou em 
estudo no Clube Sírio, como 

por exemplo: consumo 
responsável de água, troca de 
iluminação por luminárias 
tipo LED, individualização de 
sistemas de ar condicionado, 
compras sustentáveis, 
manutenção de áreas verdes 
permeáveis, estudo sobre 
aproveitamento de energia 
solar, entre outros. 

Revista Syrio: Como o 
associado pode colaborar 
com a sustentabilidade 
dentro do Clube?
Rubens Chammas: Os 
associados podem colaborar 
abraçando esta causa junto 
com o Clube, pois as ações 
de sustentabilidade só 
geram resultados quando 
todos participam. Sugestões 
e observações sobre a 
implantação destas ações 
também são bem vindas e 
colaboram diretamente com 
o trabalho da Diretoria de 
Sustentabilidade.

Diretor de 
Sustentabilidade 
Rubens 
Chammas
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MELHORIAS
QUADRAS DE AREIA

No dia 25 de novembro foram 
reinauguradas as novas quadras 
de areia do Clube, a casa do 
Beach Tennis e Vôlei de Praia.  
O espaço foi revitalizado e 
ampliado com mais de 440m³ 
de areia, novas marcações e 
novas telas protegendo todo o 
local.

ESPAÇO DAS RAQUETES

Os associados já podem contar 
com a estrutura do novo Espaço 
das Raquetes. Reinaugurado 
em 25 de novembro ele foi 
modernizado e ampliado, 
dando mais conforto e 
praticidade ao todos que 
precisarem. 

RECICLAGEM
Diversos conjuntos de novas 
lixeiras foram instalados no 

Clube, agora os associados 
podem fazer o descarte 
adequado do seu lixo. A lixeira 
de tampa azul é para papéis, 

a vermelha para plásticos, a 
amarela para metais e preta para 
resíduos orgânicos.
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E então... mais uma festa para a 
crianças do Lar Sírio: a Festa de 
Natal!
Mas não foi uma festa pelo 
festejar em si. Foi um encontro 
de diferentes que se colocaram 
diante da igualdade humana 
para compartilhar a Vida e o 
Amor.
Uma festa pensada para as 
crianças e suas famílias, porque, 
talvez, fosse a única que elas 
teriam no descerrar deste ano. 
Uma festa para se encontrar, 
sorrir, cantar, dançar, comer,
brincar, abraçar, conversar e se 
humanizar. 
E no meio de tanta alegria, eis a 
Casa do Papai Noel! Entre luzes, 
brinquedos, “ho... ho... ho...”, 
chocotones e encantamento. 
Porque a vida pode ser feita 
assim! 
Mas esta casa estava tão repleta 
de um afeto acolhedor, que mal 
conseguíamos entender aquele 
ar que respirávamos e nos moti-
vava com tamanho sentimento. 
Então comecei a vivenciar a ri-
queza dos detalhes desenhados 
naquele espaço, “aqueles” de-

talhezinhos tão imperceptíveis 
que nos passam despercebidos 
no corre-corre do dia a dia. 
Uma série de fuxicos aqui, um 
baú colocado ali, uma árvore de 
pinhas iluminadas acolá, fogão 
à lenha, lareira, potes, panelas, 
pratinhos, velas, pisca-piscas, 
toalhas e bolas coloridas, e 
muito carinho. Um carinho que 
vinha das mãos e dos corações 
das arte-educadoras que de ma-
neira tão sensível criaram cada 
cantinho da casa natalina para 
as crianças. 
Se comprássemos tudo aquilo já 
pronto, não teríamos tido tanto 
tempo investido na construção 
desta “casa”... Mas também não 
teríamos exalado arte e magia.
Conclusão: as crianças parali-
saram seus olhares, palpitaram 
seus coraçõezinhos e vibraram 
a alegria genuína do um ser 
pueril, vivendo a inocência 
de simplesmente existir neste 
curioso planeta que as cerca. 
E assim... foi Natal! 

Elaine Bueno Silva
Superintendente 
do Lar Sírio Pró-infância

QUANDO O CARINHO É VIVENCIADO 
NOS PEQUENÍSSIMOS DETALHES
UM CONTO DE NATAL NO LAR SÍRIO PRÓ-INFÂNCIA

Invista no conhecimento de crianças e 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. 

UMA PROPOSTA 
PARA TODOS DA 
COMUNIDADE SÍRIA!  

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 do 
Lar Sírio Pró-Infância.

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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TEMPO DE ELEIÇÕES NO CLUBE
O Conselho Superior de 
Administração do Esporte 
Clube Sírio esteve reunido na 
noite de 30 de outubro para 
tratar das eleições do Clube. 
Na pauta da reunião estavam a 
posse de conselheiros eleitos na 
Assembleia Geral de Associados, 
realizada no último dia 30 de 
setembro; eleição dos membros 
da Mesa Diretiva do Conselho 
Superior de Administração, 
das Comissões Auxiliares: 
de Planejamento e Obras, 
Julgamento e Eleições, para 
um mandato de 4 anos e dos 
Membros do Conselho Fiscal, 
para o biênio 2019/2020 que 
serão empossados na mesma 
data da Diretoria Executiva.

Também houve a apuração 
da votação da Mesa Diretiva 
do Conselho Superior de 
Administração, das Comissões 
Auxiliares e dos Membros do 
Conselho Fiscal; a posse da 
Mesa Diretiva e das Comissões 

Auxiliares do Conselho 
Superior de Administração, 
exceto o Conselho Fiscal, o qual 
será empossado juntamente 
com a Diretoria Executiva. 

Depois foi realizada a eleição 
do Presidente, Vice-Presidente 
Administrativo, Vice-Presidente 
Social, Vice-Presidente-
Esportivo, Secretário Geral e 
Tesoureiro Geral da Diretoria 
Executiva para o biênio 
2019/2020.

O Presidente do Conselho 
Superior de Administração 
do Sírio, Marcelo Audi Cateb, 
informou que o Conselho de 
Orientação, em sua reunião 
realizada no dia 23 de outubro 
de 2018, elegeu para o período 
de outubro 2018 a outubro 
de 2020 como Presidente o Sr. 
Raul Sarhan, Vice-Presidente 
o Sr. Walter Joseph Sabga e 
como Secretário o Dr. Roberto 
Cabariti.

Também foi feita a posse dos 
60 Conselheiros, eleitos na 
Assembleia Geral de Associados 
realizada no último dia 30 de 
setembro. Eles são:

1. ADRIANO ALBERTO BETINJANE
2. ALBERT CHACCUR ANAUATE
3. ALEXANDRE CURIATI FERNANDES 
DE ARAUJO
4. ALVARO HANNUN
5. AMANDA SACCAB DOMINGUES
6. ANDRE KASSIS
7. ANDRE MOUACCAD
8. ANIS SALIBA FILHO
9. ANTONIO KEHDI
10. ARMANDO ABDALLA KALIL
11. ARTUR SACCAB
12. BASSIL HANNA NEJM
13. BRUNO TRUGLIO SALIBA
14. CARLA SARHAN MITNE
15. CELSO JALBUT
16. CESAR AUGUSTO GABRIEL
17. CESAR IBRAHIM DAVID
18. DANIEL MATTAR GELAILETE
19. EDUARDO ATEM
20. FABIO ANAUATE NICOLAO
21. FELIPPE ANAUATE NETO
22. FERNANDO BADRA MALUHY
23. FREDERICO DIAS CALIL FARAH
24. GEORGES EMMANOUILIDES
25. GEORGIA DJOUKI
26. GILBERTO MAKUL
27. HENRIQUE GEBARA 
BERGAMASCHI
28. JOÃO MAURICIO RAHUAN
29. JORGE EDMOND AYOUB
30. JOSE LUIZ CAETANO
31. LIA MARA JORGE ALOE
32. LUIS FILIPE OLIVEIRA NAZAR
33. LUIZ FELIPE DIAS FARAH
34. MARCELO NABIH SALLUM
35. MARCO AURELIO CAMERINI
36. MARCOS FERES SALLUM
37. MARCOS TRABULSI ASHCAR
38. MICHEL MOUACCAD JR
39. MURCHED OMAR TAHA FILHO
40. NELSON SKAF BUNCANNA
41. NOURI TURQUI HADDAD FILHO
42. OMAR TABACH
43. OSVALDO TRABULSI
44. PAULO BASSIL HANNA NEJM
45. REGINA SAAD
46. RICARDO CHAIBUB
47. RICARDO KADI
48. RODRIGO CURI DE LIMA
49. RODRIGO DIB
50. RONALDO TABACH
51. RUBENS CHAMMAS
52. RUI LANDULFO DE OLIVEIRA
53. SAMIR ZOGHEIB
54. SERGIO SABER
55. TARIK ABRAHAO TAHA
56. THAYS REGINA CORREA BAENA
57. TITO LIVIO CILENTO PASSARO
58. WASFI MUSSA TANNOUS 
HANNA
59. WILLIAM LUCA CABARITI
60. WILSON MOHERDAUI
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COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E OBRAS
RAUL SARHAN

FÁBIO SAID BITTAR

IBSEN PULEO UVO

RICARDO BITTAR

GHASSAN ZEIN

MARCOS DEMÉTRIO HAIK - SUPLENTE

EDUARDO KEIRALLA SARHAN - SUPLENTE

COMISSÃO DE JULGAMENTO
CARLA SARHAN MITNE

LUIS FILIPE OLIVEIRA NAZAR

MARCELO NABIH SALLUM

PAULO BASSIL HANNA NEJM

RODRIGO DIB

CELSO JALBUT - SUPLENTE

BERNARDO BADRA MALUHY - SUPLENTE

MESA DIRETIVA DO CONSELHO SUPERIOR 
DE ADMINISTRAÇÃO
FABIO KADI - PRESIDENTE

FERNANDO ELIAS MALUHY - 

VICE-PRESIDENTE

FABIO EDSON BUNEMER - SECRETARIO

COMISSÃO DE ELEIÇÕES
ABRAHÃO HENRIQUE BADRA

FABIO MALUHY

BASSIL HANNA NEJM

ALEXANDRE CURIATI FERNANDES DE 

ARAUJO - SUPLENTE

CELIO SACCAB - SUPLENTE

CONSELHO FISCAL

ROBERTO NACACHE

CARLOS RAIF LOTAIF

NICOLAU FRANCISCO NETO

CHEAD BENEDITO HADDAD

GEORGIA DJOUKI

JOÃO MAURICIO RAHUAN - SUPLENTE

ROBERTO BADRA SALLUM - SUPLENTE

DIRETORIA EXECUTIVA (BIÊNIO 2019/2020)
MARCELO AUDI CATEB – PRESIDENTE

FABIO SAIDE BITTAR – VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

MARCOS DEMETRIO HAIK – VICE-PRESIDENTE SOCIAL

MICHEL MOUACCAD JÚNIOR – VICE-PRESIDENTE DE ESPORTES

CESAR IBRAHIM DAVID – SECRETÁRIO GERAL

CARLOS ZARZUR – TESOUREIRO GERAL

Na sequência foram conhecidos 
os membros da Mesa Diretiva 
do Conselho Superior de 
Administração e das Comissões:

O drº Fabio Kadi, presidindo 
a recém empossada Mesa 
Diretora, informou o resultado 
da eleição do Presidente, Vice-
Presidente Administrativo, 
Vice-Presidente-Social, 
Vice-Presidente de Esportes, 
Secretário Geral e Tesoureiro 
Geral da Diretoria Executiva 

para o biênio 2019/2020. 
“Por ter sido apresentada uma 
única chapa para Diretoria 
Executiva, esta é eleita por 
aclamação e com muito prazer 
e honra anúncio a chapa já 
submetida à aprovação do 
Conselho de Orientação a 
seguir”:

“Está chapa é vencedora, 
está chapa honra o 
nome do Esporte Clube 
Sírio e peço uma salva 
de palmas geral para 
aclamação da chapa”, 
finalizou Kadi. 

“Gostaria de começar agradecendo ao Conselho de 
Orientação que aprovou a nossa chapa. Gostaria de agradecer 
ao nosso Conselho Superior de Administração que neste 
momento aprovou e apoiou a nossa chapa. Gostaria de 
agradecer ao drº. Fabio Kadi pelas palavras, agradecer aos 
meus companheiros de Diretoria que aqui estão e ressaltar 
que, quatro anos depois, com muita honra, estamos voltando 
para a Diretoria Executiva com a mesma vontade de trabalhar 
pelo Clube de quando começamos no Conselho Fiscal em 
1997. Mas numa situação muito melhor, tenho certeza, 
da que quando entreguei ao drº Fabio Kadi há quatro 
anos. Porque como associado frequentador que sou, como 
Presidente do Conselho pude observar o seu trabalho, todo o 
seu carinho para com o Clube e o carinho da sua Diretoria. 
Sob sua liderança nos trouxe para o lugar que estamos agora, 
que na verdade era o lugar que o Clube nunca deveria ter 
saído”.

Na sequência, o 
novo presidente da 
Diretoria Executiva 
do Clube fez seu 
discurso de posse. 
Veja abaixo parte 
dele:
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Presidente
Fabio Kadi
Vice-presidente Administrativo
Fábio Said Bittar
Vice-presidente de Esportes
Michel Mouaccad Junior
Vice-presidente Social
Marcos Demetrio Haik
Secretário Geral
Cesar Ibrahim David
Tesoureiro Geral
Carlos Zarzur
Diretor Secretário
Luiz Felipe Dias Farah
Diretor Secretário Adjunto
Alexandre Curiati F. de Araújo
Diretor Tesoureiro
Marcos Féres Sallum
Diretor de Patrimônio
Marcelo Maurício Nahas
Diretor de Patrimônio
André Mouaccad
Diretor de Almoxarifado
Rubens Chammas
Diretora Adm. de Qualidade
Fernanda Fiorito Palácio
Diretor Adm. Adjunto
Bruno Truglio Saliba
Diretor Social
Rodrigo Dib
Diretor Social Adjunto
Rodrigo Curi de Lima
Diretor Social Adjunto
Luciano Zahr Razuck
Diretor Social Adjunto
Luiz Flavio Gebara
Diretor Cultural
Gabriel Sayegh
Diretora Cultural Adjunta
Thays Regina Correa Baena
Diretora de Filantropia
Rita de Cássia Halti 
Diretor Recreativo
Iskandar Rachid Jabbour

Diretor de Sede
Georges E. Emmanouilides
Diretora de Bar e Restaurante
Silmara J. Emmanouilides
Diretor de Informática
Messias Lucca Cabaritti Jr.
Diretor de Suprimentos
Marcelo Cury
Diretor de Suprimentos Adjunto
Henrique Gebara Bergamaschi
Diretor de Eventos
Celio Saccab
Diretor de Marketing e Comunicação
Mauro Villas Bôas
Diretor de Marketing Institucional
Fabio Eduardo D. Fronterotta
Diretor Assistente de Marketing
Georges Alberto Zein
Diretor de Recursos Humanos
Michel Mouaccad Junior
Diretor de Esportes
Flávio Antonio Rabbath
Diretor de Esportes
Marcos Trabulsi Ashcar
Diretor de Esportes
Elias Bulos Neto
Diretor de Esportes
Marco Aurélio Lopes Camerini
Diretor de Esportes
Omar Tabach
Assessor Especial da Presidência
Renato Tuma
Diretor de Segurança
Flávio Antonio Rabbath

Presidente
Raul Sarhan
Vice-presidente
Walter Joseph Sabga 
Secretário
Roberto Cabariti

Presidente
Fábio Kadi
Vice-presidente
Fernando Elias Maluhy
Secretário
Fábio Edson Bunemer

Raul Sarhan, Fábio Said Bittar, Ghassan 
Zein, Ibsen Puleo Uvo e Ricardo Bittar.
Suplentes
Marcos Demetrio Haik e Eduardo K.
Sarhan.

Carla Sarhan Mitne, Luis Fiipe Oliveira 
Nazar, Marcelo Nabih Sallum, Paulo 
Assil Hanna Neim, Rodrigo Dib.

Suplentes
Celso Jalbut e 
Bernardo Badra Maluhy

Chead Benedito Haddad, Carlos 
Raif Lotaif, Geórgia Djouki, Nicolau 
Francisco Neto e Roberto Naccache
Suplentes
Fernando Elias Maluhy 
e Roberto Badra Sallum

Diretoria Executiva
Gestão 2017-2018

Conselho 
de Orientação

Conselho Superior 
de Administração

Comissão de 
Planejamento e Obras

Comissão de Julgamento do 
Conselho Sup. de Administração

Conselho Fiscal

Abrahão Henrique Badra, 
Fábio Maluhy, Bassil Hanna Neim.
Suplentes
Alexandre Curiati F. Araújo
e Celio Saccad.

Comissão de Eleições

DIRETORIA
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