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PALAVRA DO PRESIDENTE

Prezados Associados da Família 
SÍRIO, 
 Foi com grande 
satisfação e orgulho que 
tivemos nossa chapa eleita em 
29/01/2019 por unanimidade 
e posteriormente empossada 
pela mesa Diretiva do nosso 
Egrégio Conselho Superior de 
Administração - CSA, órgão 
formado pelos 120 conselheiros 
da nossa Associação, após a 
chancela anteriormente dada 
em 15/01/2019 pelo CORI 
- Conselho de Orientação 
constituído pelos ex-Presidentes 
do nosso Esporte Clube Sírio. 
Com isso, a partir desta data, 
teremos a honra e o privilégio 
de nortear os caminhos do 
Clube no próximo biênio 
que vai de janeiro/2019 a 
janeiro/2021. A Diretoria 
Executiva será formada pelo 
Sr. Fábio Said Bittar (Vice- 
Presidente Administrativo), 
Sr. Marcos Demetrio Haik 
(Vice Presidente Social), Sr. 
Michel Mouaccad Junior (Vice 
Presidente de Esportes), Dr. 
Cesar Ibrahim David (Secretário 
Geral), Sr. Carlos Zarzur 
(Tesoureiro Geral) e por mim, 
Marcelo Audi Cateb. Desde 
já agradecemos em nome da 
Diretoria Executiva o apoio 
dado pelo CSA, CORI e também 
pelo trabalho futuro que 
desenvolverão todos os demais 
Diretores Departamentais 

empossados conosco.
 Novamente, nossa 
gratidão ao Presidente 
Fabio Kadi, que entrega o 
querido Esporte Clube Sírio 
totalmente preparado para os 
próximos anos, seja na área 
administrativa, financeira, 
esportiva, cultural e social, 
onde comandou o Sírio 
brilhantemente durante sua 
gestão e administração, com 
isso tivemos metas alcançadas 
e por diversas vezes superadas. 
Sob sua coordenação foram 
realizadas as festividades do 
nosso Centenário (2017), 
com momentos maravilhosos 
e que entraram na história do 
nosso Clube. Presidente Kadi, 
em nome de todos, receba o 
nosso muito obrigado por todo 
trabalho desenvolvido com 
carinho e dedicação, elevando 
o nome da Entidade ao nível 
mais alto no meio clubístico 
e nos tornando com isso uma 
referência em todo segmento, 
demostrando mais uma vez 
que foi o Presidente certo na 
hora certa. Tentaremos dar 
continuidade aos caminhos 
arduamente trilhados durante 
o período que cuidou da nossa 
segunda Casa.
 Nossa Diretoria terá 
como principal missão a 
continuidade das gestões que 
nos antecederam, pois cada 
qual da sua forma, maneira 

e a seu tempo colaborou 
para que saíssemos de uma 
situação desconfortável 
e, com muito trabalho, 
atingíssemos o estágio que 
nos encontramos atualmente. 
Para isso cumpriremos com 
responsabilidade os planos de 
longo prazo traçados e que 
agora começam a maturar. Para 
tal contamos com a presença e 
participação de todos: sócios, 
colaboradores, conselheiros, 
diretores e amigos, membros 
desta maravilhosa Família 
Sírio. Temos a certeza que 
com nossa união e labuta os 
objetivos serão alcançados em 
todas as áreas, mantendo a 
gama e qualidade dos serviços 
oferecidos ao corpo associativo 
que estão ricamente retratados 
nas páginas desta revista. 
Antecipadamente tomamos 
a liberdade de agradecer a 
Vocês pelo apoio que será 
dado, recebam o nosso muito 
obrigado. Certamente nos 
encontraremos em nossas 
alamedas, nas praças esportivas, 
em nossos eventos, restaurantes 
ou mesmo no café para uma 
agradável conversa na casa de 
todos nós, o estimado ESPORTE 
CLUBE SÍRIO. 
Um grande e carinhoso abraço, 
 Marcelo Audi Cateb 
 Presidente
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PRESIDENTE DO CONSELHO
Leia abaixo a versão integral 
do discurso do ex-presidente 
da Diretoria Executiva do 
Sírio (agora presidente 
do Conselho Superior de 
Administração), Fabio Kadi, 
durante a cerimônia de posse 
da nova diretoria, ocorrida 
em 3 de janeiro: 

É chegada a hora de agradecer. 
Passados, rapidamente, quatro 
anos, ainda bem me lembro da 
reunião em que pedi a vocês 
a quebra de paradigmas. Essa 
palavra “paradigma” dentre outras 
tantas, virou nosso chavão. Mexer, 
mudar, alterar, arriscar, inovar. 
Juntos, fizemos muitas coisas, 
mudamos várias situações já 
consolidadas e promovemos uma 
revolução pela renovação.
lsso, contudo, não quer dizer que 
algumas coisas estavam erradas. 
Não. Isso quer dizer que o mundo 
muda e cada vez mais num 
ritmo frenético que nos força 
a repensar todo dia, o dia todo, 
em como podemos acompanhar 
as mudanças para não ficar 
para trás. Enfrentamos muitas 
dificuldades as quais foram 
suplantadas com galhardia. 
Tivemos muitas alegrias fruto 
dos desafios vencidos os quais 
nos propiciaram um convívio 
frequente. Algumas tristezas 
nos rodearam, especialmente 
aquelas vindas dos pedidos de 

desligamentos de amigos de uma 
vida. 
Juntos realizamos festas que 
não sairão da memória de nossa 
coletividade. Atividades culturais 
se multiplicaram e a flor da 
filantropia brotou entre nós. 
Estamos vendo o aumento da 
prática esportiva em atividades 
que não eram da nossa tradição o 
que dá mostra da necessidade de 
nossa atenção diuturna. A nossa 
culinária, ah, me dá água na boca 
só de pensar...
Hoje temos um clube plenamente 
equipado, mas que pode e deve 
melhorar. Não devemos nos 
encher de jubilo e pensar que isso 
decorre exclusivamente de nossa 
atuação. Devemos olhar para 
o passado e valorizar o esforço, 
hercúleo, de todos aqueles que nos 
antecederam e nos permitiram 
pisar neste patamar sólido que 
estamos.
O que lhes peço, nesta despedida 
é que mantenham de pé este 
legado de dedicação e absoluto 
comprometimento em oferecer ao 
nosso associado somente o melhor 
pois penso que este é o caminho 
para a cada dia que passa 
solidificarmos mais e mais o forte 
vínculo familiar que devemos 
nutrir em nossa entidade.
Não tenho palavras para lhes 
agradecer por tudo que fizeram 

pelo Clube e por terem me 
acompanhado nesta caminhada 
que hoje se encerra. Sem vocês 
nada disso seria possível. É uma 
honra para mim ter meu nome 
gravado na história, junto com 
o de vocês. Muito feliz em fazer 
parte desta jubilosa instituição 
que tenho em meu coração como 
minha casa. Fiquem com meu 
singelo, mas afetuoso, abraço.

Fabio Kadi Presidente do Conselho 
Superior de Administração.
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AULA ESPECIAL DE NATAL DO SPINNING

No fim de 2018 foi realizado 
um grande evento para a galera 
que gosta de pedalar: a aula 
especial de Natal do Spinning. 
Contamos com a presença de 
vários associados em aulas com 

temas variados como Misto, 
Queen, Pancadão e Sertanejo. 
As aulas foram super divertidas 
e animaram os associados, 
principalmente no tema 
Pancadão.

HORÁRIOS DAS AULAS DE SPINNING
Dia

Terça e 
Quintas-feiras
Profº Fernando

Terça e 
Quintas-feiras
Profª Fernanda

Quartas e 
Sextas-feiras
Profª Renata

Sábados

Domingos

Periodo

Manhã

Noite

Noite

Manhã

Manhã

Horário

7h15 às 8h05 / 8h15 às 9h05
9h05 às 10h - Livre
10h às 10h50 / 11h às 11h50 / 
12h às 12h50

17h às 17h50 / 18h às 18h50 /
19h às 19h50 / 20h às 20h50

17h às 17h50 / 18h às 18h50 /
19h às 19h50 / 20h às 20h50

9h às 9h50 / 10h às 10h50 / 
11h às 11h50 / 12h às 12h50

9h30 às 10h20 / 10h30 às 
11h20 / 11h30 às 12h20
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CHEGADA DO PAPAI NOEL 
COM TOY STORY
Mais uma atração histórica no 
Natal do Depam: a Chegada 
do Papai Noel, em 2 de 
dezembro, com os personagens 

da animação Toy Story. Os 
associados e convidados foram 
recebidos de braços abertos e 
os personagens acalentaram 

a todos com muita alegria e 
diversão.
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ENCERRAMENTO GINÁSTICA ARTÍSTICA
Em dezembro de 2018 foi 
realizada a cerimônia de 
encerramento das atividades 
da Ginástica Artística. Com o 
formato de festival, o objetivo 
foi fazer com que todas as alunas 
participassem das apresentações, 
demonstrando todo o trabalho 
feito ao decorrer deste ano. 
Todas as alunas se apresentaram, 
demonstrando belas coreografias 
e movimentos acrobáticos 
caraterísticos da modalidade.
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HOMENAGEM AO CASSINO DO CHACRINHA

2018 foi mais um ano de 
sucesso nas atividades do 
grupo da ginástica. Sendo 
assim, essa galera não poderia 
fechar o ano sem reunir todas 
as alunas. Em dezembro rolou 

uma grande homenagem ao 
Velho Guerreiro, aquele que 
alegrou as famílias brasileiras 
com muito show e diversão em 
vários momentos da tv e criou 
expressões como : “Quem quer 

bacalhau?” E neste dia especial 
Rita Cadillac, uma representante 
de destaque do Cassino do 
Chacrinha , esteve presente e 
participou carinhosamente do 
nosso evento.
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CONFRATERNIZAÇÃO DA YOGA

TREINO INSANO

O ano de 2018 termina 
com os ânimos renovados. É 
assim, como nas atividades de 
enceramento, que a turma da 
Yoga se propõe a continuar 
exuberando energias em 2019. 
No encontro todas as alunas 
presentes foram brindadas 
com muita alegria, energização 
positiva e votos de um ano 
muito melhor.

Insano, quem?! Foi neste ritmo 
que os alunos do Treino Insano, 
finalizaram o ano: muitos 
objetivos atingidos, muitas 
expectativas superadas e, para 
fechar com chave de ouro, 
um verdadeiro happy hour 
Insano, compartilhando alegria 
e felicidade entre todos. E que 
o novo ano venha totalmente 
insano!
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Ele vai aprender a nadar quando? 
Essa aula é só cantar musiquinha 
e brincar na água?
Essas e outras perguntas são feitas 
constantemente aos profissionais 
de Natação de Bebês diariamente 
e muitas vezes por mais que 
exista boa vontade muitos pais 
não se sentem convencidos,
ou melhor, seguros em colocar 
seus bebês na água.
Não vamos ensinar a nadar!
Vamos mediar um processo 
de adaptação e estimulação à 
descoberta de um corpo na água.
A escolha de realizar esta 
proposta utilizando as bases do 
desenvolvimento, a integração 
sensorial e motora, as atividades 
permeadas pelo prazer e 
afeto fazem deste processo 
de aprendizagem algo muito 
significativo para os bebês.
É brincando, explorando e 
recebendo estímulos adequados 
que os bebês vão ter mais 
experiências que serão registradas 

via corpo ao cérebro.
Esse processo é altamente 
refinado e complexo, mas tem 
muitos benefícios.
Bebês que recebem estímulos 
adequados e em ambientes 
diversificados como meio 
aquático tem a possibilidade 
de ampliar suas experiências e 
construir uma memória neural 
mais rica.
Usar materiais, música e 
principalmente respeitar as fases 
do marco do desenvolvimento 
dos primeiros anos de vida 
é importante e necessita de 
professores especializados.
Educar os bebês para desde muito 
cedo ter um comportamento de 
segurança aquática é outro ponto 
extremamente importante. Mais 
que auto salvamento é educar 
esses bebês e ensinar a sobreviver 
no meio aquático.
Então Natação para bebês é um 
trabalho extremamente sério e 
que exige:

Professores especializados;
Professores experientes;
Piscinas seguras;
Instituições com uma 
metodologia estruturada;
Instituições registradas e com boa 
reputação no mercado; 
Professores registrados no 
Conselho Regional de Educação 
Física; 
E principalmente um lugar onde 
haja transparência e abertura no 
diálogo com a família.
Natação para bebês é mais que 
uma aula, é um investimento na 
educação do seu filho.
E é brincando, cantando e 
fazendo os bebês felizes, pois 
aprender é um processo de 
prazer.
Natação para bebês sim!
Não perca tempo e procure 
logo colocar seu bebê. Ele vai te 
agradecer.

Texto: Professora Cristiane Basso

POR QUE COLOCAR UM BEBÊ 
NA NATAÇÃO?
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QUEM QUER APRENDER 
BRINCANDO?
É assim, aprendendo enquanto 
brinca, que a Escola de Esportes 
do Sírio motivou seus alunos 
durante o ano, com muita 

criatividade e diversificação 
nas aulas e, para carimbar 
2018, todos participaram da 
atividade de final de ano com 

muita alegria. E agora em 
2019, vamos inovar e buscar 
a formação esportiva cada dia 
mais forte.
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AS CONQUISTAS 
DO VOLEIBOL MENORES
Quer sacar e ser campeão?  
Então venha para o Voleibol 
Menores.  É só aqui no Sírio 

que você pode desfrutar de 
aprendizado com alegria e 
aperfeiçoamento, é só ver os 

resultados de conquistas nas 
diversas categorias:

CATEGORIA INFANTIL
CAMPEÃ DA COPA IPÊ DE VOLEIBOL – 2018

CATEGORIA PRÉ-MIRIM
VICE CAMPEÃ DA COPA E.C. PINHEIROS

Torneio Interno de Trios – Os alunos fecharam 
o ano se divertindo com o beach volley, 
podendo desfrutar da nova arena e mostrar 
que estão prontos para novos desafios.

Tudo só podia terminar 
com festa e muito jogo de 
voleibol. Foi assim até o 
último dia do ano e todos 
já estão se preparando para 
2019: com novos sistemas e 
novos encontros.

Terças e Quintas: 
17h às 18h - 11 e 12 anos (Femenino)
18h às 19h - 13 anos - (Fememino)
Local - Poli 1 (Profº Carol e Carla)

Horários do Voleibol Menores
Quartas e Sextas: 
16h30 às 17h30 - 09 e 10 anos (Fem.)
17h30 às 19h - 14 anos - (Femenino) 
Local - Poli 2 (Profº Carol)
19h às 20h30 - 15 a 18 anos - (Misto) 
Local - Poli 2 (Profº Carol e Rafael)
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JUDÔ EM ALTA NO CLUBE
“Shomen ni, rei!” Em geral é 
assim que começam os treinos 
em grande parte dos dojos de 
judô espalhados pelo mundo. 
É assim que finalizamos o 
ano, com os alunos esperando 
a saudação do retorno às 
aulas em 2019. E foi lançado 
o desafio, pois o primeiro 
graduado em faixa preta com 
iniciação básica dentro do Sirio, 
foi premiado com sua faixa 
este ano. Agora todos os alunos 
vão se espelhar neste grande 
exemplo e buscar a conquista 
da sonhada faixa. Arigatou 
Gozaimashita.

Foi só virar o ano que o 
Sirio Running Team teve 
representante em competição 
Internacional. Foi assim que 
o associado Nelson Pupo , 
carinhosamente chamado de 
“Pupo”, completou a meia-
maratona da 2019 Walt Disney 

World Marathon em Orlando, 
com o tempo de 2:13:52. 
Assim iniciamos o ano e se 
preparem que vem mais ai: 
Eco Floripa; Bertioga Maresias; 
Circuito Vênus; Treino na Serra 
do Mar; Tribuna de Santos e 
muitas outras.

GRUPO DE CORRIDA
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FUT FEST KIDS
Fechou o gol, bateu na trave, 
balançou as redes! Foi assim 
que o futebol de menores 
premiou todos seus alunos 
na tradicional FutFest Kids.  

Muitos troféus, medalhas 
e congraçamento entre os 
participantes marcaram mais 
um final de temporada. E 
aqueles que pensam que 

esfriou a marca do pênalti: 
errrrooouuuu! Pois a bola vai 
rolar ainda mais em 2019, 
venha fazer parte do nosso 
time!
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COPA SÍRIO
E num belo sábado de sol, em 
9 de Fevereiro, iniciou-se com 
duas partidas da Categoria 
Principal num confronto 
entre Jordânia x Kuwait e 
Ilhas Comores x Egito. Nesta 
temporada, teremos em todos 
os jogos filmagens contratada 
da empresa Team Vídeos Sports, 
com destaque na câmera gol, 
uma câmera posicionada 
dentro do gol, deixando a 
imagem com uma visão super 

bacana. Este ano os seguintes 
times compõem as categorias 
Principal, Veteranos, Masters e 
Supermasters: 
Principal: Argélia, Catar, Egito, 
Ilhas Comores, Jordânia, Kuwait
Veteranos: Djibuti, Emirados 
Árabes, Iemen, Iraque, 
Marrocos. Masters: Arábia 
Saudita, Líbia, Somália, Tunísia
Super Masters: Bahrein, Líbano, 
Palestina, Sudão FILMAGEM CONTRATADA

CATEGORIA PRINCIPAL - ILHAS COMORESCATEGORIA PRINCIPAL - EGITOCATEGORIA PRINCIPAL - KUWAIT

CATEGORIA PRINCIPAL - JORDÂNIACATEGORIA PRINCIPAL - CATAR

CATEGORIA MASTERS - ARÁBIA SAUDITA CATEGORIA MASTERS - SOMÁLIA
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CATEGORIA MASTERS - TUNÍSIA

CATEGORIA SUPERMASTERS - BAHREIN CATEGORIA SUPERMASTER - PALESTINA

Para a temporada de 2019, 
iniciou-se no final do ano de 
2018 uma mega reforma no 
campo, com a troca de todo 
o gramado e um tratamento 
super especial. 



21

ANO DE CONQUISTAS 
NO BASQUETE
Após um ano com diversos jogos e desafios, 
a categoria sub 12 e sub 14 de basquete, 
conquistaram títulos do campeonato Liga Noes.

Já na segunda edição da Copa Paulista, o Sírio 
montou um time de associados para disputar de 
igual para igual com outras equipes. O resultado 
não poderia ser melhor: o Sírio conquistou um 
inédito 4º lugar no campeonato.

Na categoria Veteranos o Sírio também obteve 
um feito Inédito: a conquista do terceiro lugar 
em um dos campeonatos mais disputados de São 
Paulo – Copa UVB – categoria Veteranos.
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CAMPEONATO INTERNO 
DE BASQUETE

Em dezembro, foi realizada a 
confraternização do basquete 
Adulto – Campeonato Interno. 
Um evento fantástico, com a 
presença de jogadores e ex-
jogadores do Sírio. O evento 
iniciou com a disputa de terceiro 
lugar, logo após, como tradição, 
houve um rachão de basquete 
e em seguida o coquetel de 
confraternização.
Esse ano, além das premiações 
aos campeões, tivemos a entrega 
do Troféu Washington Joseph 
para o time campeão. A honraria 
coube ao time Phoneix, que teve 
o prazer de levantar o troféu pela 
primeira vez. A classificação final 
foi:  1º lugar - Phoenix;  2º Bucks 
e 3º New York. 
O campeonato Interno de 2019 
terá como tema os 40 anos 
da conquista do Mundial de 
Clubes pelo Sírio. Os times serão 
representados pelos seis times 
que participaram do campeonato 
em 1979: Sírio A, Sírio B, Pirata, 
Bosna, Varese e Mokan.
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TÊNIS FEST 2018
E o ano de 2018 virou história. 
E que linda história!
Contando com a presença 
de 200 associados (lotação 
máxima!), a festa de 

premiação e encerramento 
do Departamento de Tênis, 
a TenisFest, foi um evento 
que coroou mais um ano de 
crescimento exponencial do 

nosso esporte. Um ano marcado 
por muitos eventos e inúmeras 
melhorias na estrutura do nosso 
tênis. Que venha 2019!!!
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TÊNIS FEST 2018
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CONFRATERNIZAÇÃO SQUASH
No dia 17 de novembro ocorreu a 
confraternização de fim de ano dos associados 
praticantes de Squash do Esporte Clube Sírio. 
O evento foi muito animado e contou com 
convidados do Club Athletico Paulistano. Os 
participantes que estiveram presentes puderam se 
deliciar com um agradável banquete de comidas 
típicas, e um campeonato entre os convidados, 
em que todos puderam jogar muitas partidas de 
Squash.

II MINI TÊNIS UMANITARI
No dia 02 de fevereiro ocorreu 
o II Torneio de Mini Tênis 
Umanitari. O torneio contou 
com três categorias e mais de 
trinta participantes. 
Com uma estrutura formada 
por oito mini quadras, um 

ponto de hidratação, muito som 
e animação dos participantes 
que mesmo debaixo de um 
forte sol se divertiram muito e 
mostraram espírito esportivo.

CATEGORIA MASCULINO
CAMPEĀO									Marcos Ashcar
VICE         Dani Mattar

CATEGORIA FEMININA A
CAMPEĀ											Sandra Mattoso
VICE         Cris Camerini

CATEGORIA FEMININA C
CAMPEĀ	 								Thais Xerfan
VICE         Simone Chadad
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MAIS NOVIDADES
As quadras de tênis do Esporte 
Clube Sírio ganharam novas 
coberturas. Com os novos 
toldos os associados agora têm 
um local maior, mais bonito 
e mais estruturado para se 
protegerem do sol e da chuva.

NOSSO ORGULHO
COPA INDIANO
Thania Xerfan - Campeã PF2 Simples
Thais Xerfan - Vice-campeã PF2 Simples
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DIETA LOW CARB?
SERÁ QUE FUNCIONA?

De tempos em tempos, 
ouvimos falar na dieta que 
está na moda e buscamos 
informações para tentar mais 
essa empreitada. 
Carboidrato é um 
macronutriente formado 
por moléculas de carbono, 
hidrogênio e oxigênio. 
Quando pensamos em 
carboidratos, lembramos do 
arroz, massas, açúcar, etc. 
Mas é importante lembrar 
que as frutas, verduras e 
legumes também são fonte de 
carboidrato. Assim, temos que 
considerar a classificação de 
baixo, médio ou alto índice 
glicêmico, ou seja, o impacto 
que determinado alimento 
gera sobre a glicemia (açúcar 
no sangue).
Teoricamente, o que ocorre 
é que, ao ingerir 
alimentos com alto 
IG, o organismo 
libera grandes 
quantidades de 
insulina para tentar 
manter os níveis 
de glicose no 
sangue dentro de 
limites normais. 
Este aumento 
na produção 
insulínica gera 
menor saciedade 

após as refeições e contribui 
para o desenvolvimento da 
obesidade e piora do quadro 
de resistência à insulina.
Mas afinal... como funciona a 
tal dieta LOW CARB?
Seguir uma dieta low carb ou 
baixo carboidrato, significa 
diminuir sensivelmente 
a quantidade deste 
macronutriente e priorizar 
o consumo de gorduras e 
proteínas. Uma pessoa pode 
fazer uma dieta low carb 
bem drástica, chamada dieta 
cetogênica (menos de 50 
g de carboidratos ao dia) 
ou de forma mais suave, 
dependendo de cada caso. 
É uma estratégia para o 
controle de doenças como 
epilepsia, diabetes tipo 2 e 
ovários policísticos. 

O objetivo é diminuir a 
secreção da insulina e utilizar 
gorduras como fonte de 
energia, preservando a massa 
muscular. 
Diversos estudos 
comprovaram a eficácia desta 
dieta, inclusive melhorando 
níveis de colesterol e 
triglicerídeos, além de 
alguns parâmetros de risco 
cardiovascular.
Entretanto, deve ser feita de 
forma correta, pois a pessoa 
pode achar que está liberada 
para comer muita carne e 
gorduras do tipo saturada, 
o que poderá levar a outros 
problemas de saúde e, assim, 
o tiro sai pela culatra. 
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As porções devem ser 
orientadas de forma 
individualizada, assim 
como o nível de restrição 
de carboidratos da dieta. 
Dietas muito restritivas 
podem prejudicar a prática 
de exercícios físicos, levando 
à maior fadiga durante a 
atividade.
A pessoa pode experimentar 
alguns efeitos colaterais 
desta dieta, quando muito 
restrita, tais como: dores de 
cabeça, fraqueza, diarreia e 
câimbras musculares. Também 
deverá ter acompanhamento 
clínico caso esteja tomando 
remédios, a fim de se evitar 
episódios de hipoglicemia, 
hipotensão, entre outros.
Um dos grandes problemas 
desta dieta é a adesão 
do paciente por tempo 
prolongado, já que ficam 
restritos vários alimentos 
que são consumidos 
habitualmente como pães, 

macarrão, bolos, 
tortas, pizza, 

biscoitos, arroz, batatas, certas 
frutas, etc. Para estes casos, 
uma estratégia low carb mais 
suave seria mais indicada, 
inclusive orientando sobre 
os tipos de carboidratos de 
menor índice glicêmico e a 
forma de consumi-los, além 
dos horários mais adequados.
Enfim, uma dieta com alguma 
restrição de carboidratos 
será benéfica, de uma forma 
geral, já que a maioria das 
pessoas com excesso de peso 
consome uma alta quantidade 
de alimentos ricos em 
carboidratos de alto índice 
glicêmico.
Os principais alimentos da 
low carb são: ovos, carne 
de vaca, cordeiro, frango, 
carne de porco, bacon, peixes 
e frutos do mar, brócolis, 
tomates, couve de Bruxelas, 
couve-flor, couve, berinjela, 
pepino, pimentões, aspargo, 
abacate, azeitona, morango, 
damascos, limão, kiwi, 
acerola, framboesa, mirtilos, 
nozes, amêndoas, castanhas, 

azeite de oliva, óleo de coco, 
leite de coco, manteiga, 
queijos, creme de leite, café, 
chá, ervas, especiarias, etc.
De acordo com vários 
estudos, esta é uma estratégia 
que funciona para a perda 
de peso, desde que bem 
orientada e acompanhada 
por um profissional 
habilitado, pois pode ser 

prejudicial se feita de maneira 
aleatória ou ainda acarretar 
no famoso “efeito sanfona”, 
onde perde-se peso em um 
primeiro momento, mas 
depois recupera-se o mesmo 
peso perdido ou ainda alguns 
quilinhos a mais. Além disso, 
em qualquer dieta, é preciso 
monitorar a perda de peso 
para verificar se a pessoa está 
perdendo gordura de fato ou 
massa magra, principalmente 
para pacientes idosos, que 
devem fazer de tudo para 
evitar a perda da massa 
muscular, incluindo atividade 
física com exercícios de 
resistência. Não é todo tipo 
de gordura que é saudável e 
nem é indicado comer carne 
de forma exagerada.
Por exemplo: salsicha, 
presunto, salame, etc. são 
alimentos low carb, mas não 
são saudáveis. Isso poderá 
contribuir para piora de seu 
perfil lipídico.

Dr. Fabio Saad (CRN 50.475)
Nutricionista Clínico, com foco 
em reeducação alimentar e 
emagrecimento saudável.
Contatos: fabiosaadnutri@gmail.com
Instagram: @dr.fabio.saad
Facebook: @drfabiosaadnutricionista
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TRAUMA NA INFÂNCIA: 
UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA

INTRODUÇÃO
Há muitos anos, as lesões traumáticas vem sendo a causa 
mais comum de morte e incapacidade nas crianças. 
Embora no Brasil não haja dados estatísticos precisos 
sobre sua incidência, no último ano, nos Estados Unidos, 
cerca de 10 milhões de crianças foram atendidas em 
serviços de emergência vítimas de trauma. Isso representa 
uma incidência de 1 a cada 6 crianças. Mais assustador 
ainda é a mortalidade infantil por trauma nesse país, 
levando à morte mais de 10.000 crianças por ano. De 
fato, nos países desenvolvidos, o trauma tem sido a 
principal causa de morte nas crianças e adultos jovens, 
superando as doenças infecciosas e os tumores.
Mesmo que consideremos a alta incidência de doenças 
infecciosas no nosso país, o trauma ainda assim 
aparece em destaque nas casuísticas de morbilidade e 
mortalidade. Dessa forma, tem sido aqui e em tantos 
outros países, um problema de saúde pública a ser 
enfrentado pelos governantes e pela sociedade em geral. 

PECULIARIDADES 
DAS CRIANÇAS
É muito fácil reconhecer que 
a fragilidade de uma criança 
é tanto maior quanto mais 
jovem ela for. Essa fragilidade 
não é apenas intuitiva. Algumas 
características anatômicas e 
fisiológicas dessa faixa etária 
fazem com que mesmo traumas 
de baixa energia gerem grande 
acometimento orgânico. 
Além disso devemos sempre 
ter em mente que o paciente 
pediátrico tem toda uma vida 
pela frente, o que nos obriga 
a procurar o que os antigos 
chamavam ‘restitutio ad integrum” 
que significa: restaurar à 
condição original. Não basta ao 
médico lutar pela sobrevivência 
desses pacientes, mas sim 
restaurar-lhes a função original 
garantindo a vida no seu mais 
forte sentido ontológico: a vida 
que vale a pena ser vivida.

TIPOS DE TRAUMA MAIS COMUM 
NA FAIXA ETÁRIA PEDIÁTRICA
Acidentes associados a veículos automotores são a causa mais 
comum de morte em crianças de qualquer idade, podendo 
a criança estar envolvida como ocupante do veículo, como 
pedestre ou como ciclista.
Segue-se aos acidentes automobilísticos os afogamentos, 
incêndios e quedas. Especial atenção tem sido dispensada aos 
homicídios que aparecem em número crescente envolvendo 
crianças nos grandes centros, bem como o maltrato dos pais, 
que não raramente, apresentam um desfecho fatal.
O mecanismo de trauma mais frequentemente encontrado é a 
contusão ou esmagamento. Esse tipo de trauma caracteriza-se 
por causar lesões em múltiplos órgãos, sobretudo o cérebro.
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PRINCIPAIS DIFERENÇAS ANATÔMICAS 
E FISIOLÓGICAS DAS CRIANÇAS 
COMPARADAS AO ADULTO QUE PODEM 
AGRAVAR AS LESÕES TRAUMÁTICAS

MASSA CORPORAL REDUZIDA:
Faz com que a energia de impacto atinja uma área maior e cause mais lesões. Mesmo 
em traumas localizados as crianças são consideradas politraumatizadas. Além disso, o 
atendimento inicial desses pacientes requer equipamentos específicos para o paciente 
pediátrico. Há, portanto, uma real necessidade de centros especializados no atendimento 
à criança politraumatizada para a correta e adequada abordagem terapêutica precoce. 
Esses centros apresentam uma estrutura complexa e sofisticada, requerendo um grande 
investimento financeiro. É fácil compreender que em um país com poucos recursos 
financeiros esses centros são escassos e insuficientes para atender a população.

SUPERFÍCIE CORPÓREA GRANDE EM RELAÇÃO AO PESO:
Comparada ao adulto, a criança tem uma superfície corporal maior em relação ao seu peso, 
o que provoca uma perda de calor mais acentuada. O resfriamento desses pacientes no 
momento do acidente, ou de seu atendimento inicial, pode agravar as condições impostas 
pelo trauma ou mesmo ser a causa da morte.

CABEÇA MAIOR :
O cérebro e, portanto, a cabeça, são maiores nas crianças. Isso aumenta significativamente 
o aparecimento de traumatismo crâneo-encefálico mesmo em acidentes considerados 
leves ou de baixa energia. Em princípio toda a criança politraumatizada tem traumatismo 
crâneo-encefálico associado. Avaliação neurológica minuciosa e exames por imagem 
(tomografia e ressonância magnética) tem sido indispensáveis no reconhecimento precoce 
e tratamento dessas lesões.

ESQUELETO MUITO ELÁSTICO:
Como a calcificação dos ossos não está completa, os ossos são mais flexíveis. Se por um 
lado a ocorrência de fraturas é menor, por outro, ossos flexíveis permitem que a energia 
cinética do impacto seja transmitida de maneira mais contundente os órgãos internos 
causando-lhes lesões mais graves. Dessa forma um pequeno trauma torácico pode associar-
se a graves contusões pulmonares e mesmo cardíacas.

ASPECTO PSICOLÓGICO
A instabilidade emocional, própria dessa faixa etária, leva a uma reação regressiva quando 
submetida ao estresse e à dor. Além disso a falta de colaboração do paciente, tanto no 
atendimento inicial quanto na reabilitação funcional, pode comprometer o resultado final 
do tratamento.
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PREVENÇÃO

A rigor, as lesões traumáticas, 
embora sejam chamadas 
de “acidentes” onde se 
pressupõe sua ocorrência 
aleatória e não controlada, 
podem ser na grande maioria 
das vezes evitadas. Programas 
nacionais, internacionais, 
governamentais e não 
governamentais tem se 
debruçado sobre esse grave e 
prevalente desafio.
A prevenção pode ser 
considerada primária, 
secundária ou terciária.
 

PREVENÇÃO PRIMÁRIA
significa a eliminação da 
possibilidade do trauma. 
Procura evitar o contato 
da criança com o agente 
causador. Exemplos desse 
nível de prevenção são janelas 
com travas que impedem 
a queda de altura, cercas 
ao redor de piscinas para 
evitar afogamentos, tampas 
de medicamentos à prova 
de crianças e embalagem 
apropriada para produtos 
tóxicos.

A PREVENÇÃO 
SECUNDÁRIA
aceita o fato de que o trauma 
pode acontecer, mas objetiva 

a redução da gravidade das 
lesões e de suas sequelas. 
Em outras palavras, procura 
minimizar as consequências 
do trauma. São exemplos 
a utilização de cintos de 
segurança, “airbags”, 
capacetes para ciclistas e 
motociclistas e “playgrounds” 
planejados com materiais 
flexíveis e com superfícies 
arredondadas.

NA PREVENÇÃO 
TERCIÁRIA
o que se procura fazer é 
diminuir as consequências 
do trauma já ocorrido. 
Consiste na criação de um 
sistema coordenado de 
atendimento médico de 
urgência, especializado no 
paciente pediátrico. Como 
já vimos anteriormente, as 
peculiaridades anatômicas 
das crianças requerem 
para o seu correto e 
eficiente atendimento 
equipamentos diferentes 
daqueles que utilizamos 
nos adultos assim como 
equipe multiprofissional 
habilitada no atendimento 
às crianças. Certamente a 
complexidade dessa estrutura 
a faz disponível em poucos 

Centros de Referência, para 
onde o paciente deve ser o 
mais precocemente possível, 
encaminhado. Ainda na 
prevenção terciária está a 
integração da reabilitação 
desses pacientes, com 
o objetivo de reduzir as 
sequelas a médio e longo 
prazo.

A prevenção de acidentes, 
em qualquer instância, 
depende diretamente do 
fator humano. A educação é 
sem dúvida a pedra angular 
desse desafio. O investimento 
financeiro na execução de 
programas preventivos e no 
desenvolvimento tecnológico 
dirigido aos mecanismos 
de trauma podem parecer 
muito elevados, entretanto, 
nos vários estudos que 
quantificam o custo do 
paciente traumatizado para o 
Estado fica claro que é muito 
mais econômico investir na 
sua profilaxia do que no seu 
tratamento. Isso, certamente, 
sem considerar que a vida e 
o sofrimento humano não 
podem, de forma alguma, 
serem quantificados.

BIOGRAFIA DO AUTOR

Prof. Dr. Edson Khodor Cury é:
- Professor da Universidade Federal de São  
Paulo – Escola Paulista de Medicina.
- Chefe da Disciplina de Cirurgia   
Pediátrica da Escola Paulista de Medicina
- Cirurgião Pediatra do Hospital Israelita 
Albert Einstein
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AGENDA DAS 
ATIVIDADES CULTURAIS
ARTES

ARTES PARA CRIANÇAS
Para crianças a partir de 7 
anos.  Às quartas-feiras, das 9h 
às 10h e das 10h às 11h. Local: 
Ateliê da Faiança.

FAIANÇA E BAIXO 
ESMALTE
A partir de 16 anos. Às terças-
feiras, das 10h às 12h. Local: 
Ateliê da Faiança.

MODELAGEM EM 
CERÂMICA
A partir de 16 anos. Às quartas-
feiras, das 14h às 16h. Local: 
Ateliê da Faiança.

TELA E ESCULTURA
Duas horas de aula. As quartas 
e quintas-feiras. Das 10h às 
12 ou das 14 às 16h (quarta-
feira) e das 10h às 12h ou das 
15h às 17h (quinta-feira).

ARTES CÊNICAS

OFICINA DOS 
MENESTRÉIS
Nível infantil (9 a 14 anos). 
Terças-feiras, das 16h às 
17h30. 

OFICINA DOS 
MENESTRÉIS
Nível juvenil (a partir de 15 
anos). Quintas-feiras, das 
20h30 às 22h30. 

GRUPO TEATRAL SÍRIO
A partir de 7 anos.  Terças-
feiras, das 19h30 às 21h30. 
Sextas-feiras das 18h às 20h. 

CANTO / CORAL 
Nível adulto. Às quartas-feiras, 
das 17h às 18h30. 

COMPORTAMENTO 
E APRIMORAMENTO 
INTELECTUAL

PASSARADA
Às quintas-feiras, das 9h30 às 
12h.

CICLO DE PALESTRAS 
(MENSAL)
Se você tem interesse em 
ministrar uma palestra 
sobre um assunto de seu 
domínio,  encaminhe 
sugestão à Secretaria Social: 
sociocultural@sirio.org.br 

CLUBE DE LEITURAS 
(MENSAL) 
Quinta-feira das 19h30 às 
20h30.

DANÇAS

BALLET
Ballet Pri Primary 
Ballet Baby (4 e 5 anos)
Ballet Baby 
Ballet Primary (7 e 8 anos)
Ballet 3° Grau
Ballet 5º Grau
Ballet 1° Grau e 2º Grau

Ballet Adultas Clássico
Verificar dias e horários na 
Secretaria Social do Sírio

DABKE
Quartas-feiras das 19h às 20h 
(Iniciante) e das 20h às 21h 
(Avançado).

DANÇA DO VENTRE 
PRINCIPIANTE
A partir de 15 anos, terças e 
quintas-feiras das 7h às 8h.

DANÇA DO VENTRE 
ADIANTADA
Terças-feiras às 19h30 e as 
quintas-feiras às 19h.

DANÇA DO VENTRE 
ADIANTADA (ADULTAS)
Sextas-feiras das 11h às 12h e 
das 18h às 19h. 

DANÇA DO VENTRE/
FOLCLÓRICA

DANÇA FOLCLÓRICA (7 
A 9 ANOS)
Quartas-feiras das 10h30 às 
11h30

DANÇA DO VENTRE 
BÁSICA (ADULTAS)
Quartas-feiras das 15h30 às 
17h

DANÇA DO VENTRE 
INTERMEDIÁRIA 
(ADULTAS)
Quartas-feiras das 18h30 às 
20h
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DANÇA DO VENTRE 
INTERMEDIÁRIA 
(ADULTAS)
Quartas-feiras das 18h30 às 
20h

DANÇA DO VENTRE 
BÁSICA (ADULTAS)
Sextas-feiras das 10h às 11h

DANÇA FOLCLÓRICA 
(JUVENIL)
Sextas-feiras das 15h às 16h

DANÇA DO VENTRE 
(JUVENIL)
Sextas-feiras das 16h às 17h

DANÇA FOLCLÓRICA (9 
A 12 ANOS)
Sextas-feiras das 17h às 18h

DANÇA DO VENTRE 
INTERMEDIÁRIA 
(ADULTA)
Sextas-feiras das 19h às 20h30

DANÇA DE SALÃO
Quintas-feiras das 20h às 
21h30

JAZZ JUVENIL (A PARTIR 
DE 12 ANOS)
Terças e quintas-feiras das 8h 
às 9h.

ZUMBA (ADULTO)
Sábados das 10h30 às 11h30.

INSTRUMENTOS

BATERIA, FLAUTA DOCE, 
FLAUTA TRANSVERSAL E 
SAX ALTO (A PARTIR DE 
7 ANOS)
Quintas e sextas-feiras das 15h 
às 19h. 

DURBAKKE I
Quartas-feiras das 19h às 20h.

BANDA ÁRABE
Quartas-feiras das 20h às 22h.

VIOLÃO E GUITARRA (A 
PARTIR DE 7 ANOS)
Terças-feiras das 15h às 20h e 
quintas-feiras das 14h às 20h.

LÍNGUAS

INGLÊS – AULAS 
INDIVIDUAIS OU EM 
GRUPO (JUVENIL E 
ADULTO). 
Níveis: Básico, Intermediário, 
Avançado, Conversações, 
Viagem, Preparatório para 
TOELF, Cambridge e IELTS. 
Valores: R$215,25 (1h por 
semana); R$273,00 (1h30 por 
semana); R$304,50 (2h por 
semana).

ÁRABE
Terças-feiras
Jovens - 16h às 17h30
Avançado - 17h30 às 18h45
Iniciante - 19h15 às 20h30

AGENDA DAS 
ATIVIDADES CULTURAIS



34

FESTIVAL DE BALLET 2018
Nos dias 24 e 25 de novembro 
(sábado e domingo) aconteceu, 
no Salão Nobre do Clube, 
o Festival de Ballet do Sírio. 
Desta vez, a peça encenada foi 
A Pequena Sereia. Inspirada 
em uma das animações mais 
famosas da Disney, A Pequena 

Sereia conta a história de Ariel, 
uma sereia que tem o sonho 
de conhecer a vida que existe 
fora do mar. A apresentação de 
domingo ainda contou com 
participação do Coral do Sírio, 
com regência de Eli de Souza 
Gonçalves. Na entrada do 

espetáculo houve arrecadação 
de alimentos que foram 
entregues para a Associação 
Maria Helen Drexel – AMHD, 
uma organização civil que 
acolhe crianças e adolescentes.
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Diário de um Banana vol.9: Caindo na Estrada
(Jeff Kinney)

As férias do Greg tinham tudo para serem perfeitas, até que sua 
mãe vem com a bomba: eles farão uma viagem de carro em 
família. Bem, uma viagem desse tipo tem tudo para ser algo 
muito divertido... ou não, ainda mais se for a família do Greg. A 
jornada começa cheia de promessas, mas logo sofre reviravoltas 
dramáticas.

NOVAS AQUISIÇÕES 
DA BIBLIOTECA DO SÍRIO
Veja abaixo alguns dos novos 
livros recém-adquiridos da 

Biblioteca do Sírio. Lembrando 
que os associados podem ficar 

um mês com o livro, podendo 
levar até três obras por vez.

Sapiens - Uma breve história da humanidade
(Yuval Moah Harar)

O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O que 
nos torna capazes das mais belas obras de arte, dos avanços científicos mais 
impensáveis e das mais horripilantes guerras? Nossa capacidade imaginativa. 
Somos a única espécie que acredita em coisas que não existem na natureza, 
como Estados, dinheiro e direitos humanos.  Partindo dessa ideia, Yuval 
Noah Harari, doutor em história pela Universidade de Oxford, aborda 
em Sapiens a história da humanidade sob uma perspectiva inovadora.

A irmã da lua - vol.5
(Lucinda Riley)

Em A irmã da lua, quinto volume da série As Sete Irmãs, duas 
jovens separadas por um século têm suas vidas entrelaçadas numa 
emocionante história sobre fé, tradição, paixão e sobrevivência. 
Entre as filhas adotivas de Pa Salt, Tiggy D’Aplièse é conhecida 
como a instintiva e sensível. Envolvida em sua carreira na 
proteção de animais selvagens, ela não sabe se está preparada 
para seguir as pistas de suas origens, deixadas pelo pai.

A caderneta vermelha
(Antoine Laurain)

Caminhando pelas ruas de Paris em uma manhã tranquila, o livreiro 
Laurent Letellier encontra uma bolsa feminina abandonada. Não há 
nada em seu interior que indique a quem ela pertence – nenhum 
documento, endereço, celular ou informações de contato. A bolsa 
contém, no entanto, uma série de outros objetos. Entre eles, uma curiosa 
caderneta vermelha repleta de anotações, ideias e pensamentos que 
revelam a Laurent uma pessoa que ele certamente adoraria conhecer.
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HOMENAGEM À PALMIRA
Em 5 de dezembro, colocando 
em prática uma sugestão da 
Diretoria Executiva do Sírio, 
foi realizada uma homenagem 
a cidade histórica de Palmira. 
São das montanhas desta cidade 
a origem da rocha calcária de 
oito toneladas, presente do 

governo da República Árabe 
Síria ao Clube, que se tornou o 
Marco do Centenário do Clube. 
Para esta homenagem houve 
a união de todos os grupos 
de dança tradicional árabe do 
Clube para um evento à moda 
da casa: com muita música e 

dança. O local não poderia ser 
outro: o espaço em frente ao 
Marco do Centenário.  Uma 
bela homenagem para uma 
cidade tão importante para a 
história do Esporte Clube Sírio.
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XX MARATONA CULTURAL ACESC
Em 3 de dezembro aconteceu, 
no Esporte Clube Pinheiros, a 
Festa de Encerramento da XX 
Maratona Cultural da ACESC. 
Como não poderia deixar de 
ser, os associados do Esporte 
Clube Sírio foram premiados 
em diversas categorias. Veja 
abaixo quem levou um troféu 
para casa:

MASTER CHEF KIDS
EM 2º LUGAR: GIOVANA SARHAM MITNE E 
GABRIELA PAIER SALEH 

BALLET ADULTO 
1º LUGAR: PROFESSORA VIRGÍNIA ABBUD, 
COM A COREOGRAFIA LIBERTANGO. 
MELHOR BAILARINA NA CATEGORIA BALLET 
ADULTO: ISABELA RIBEIRO HADDAD.

DANÇA TÍPICA SÊNIOR 
1º LUGAR: PROFESSORA GEÓRGIA DJOUKI, 
COM A  COREOGRAFIA MUSTAFÁ. MELHOR 
BAILARINA NA CATEGORIA DANÇA TÍPICA 
SÊNIOR.

CANTOR INFANTO-JUVENIL
1º LUGAR: RAPHAEL HALTI JORGE
BANDA 
2º LUGAR QUE BANDA É ESSA?
3º LUGAR BANDA OVO FRITO 

PINTURA FIGURATIVA 
1º LUGAR SOLANGE A. DE ANDRADE COM 
A OBRA EXPLOSÃO DE FLORES. 

PINTURA ABSTRATA
2º LUGAR MARISA BUZZO NALEPA ABBUD 
COM A OBRA DOR.
3º LUGAR  ANGELA CHAGURI COM A 
OBRA LILÁS.

AQUARELA
1º LUGAR MARISA BUZZO NALEPA ABBUD 
COM A OBRA FAMÍLIA.

DESENHO
3º LUGAR ELISETE AMBAR COM A OBRA A 
METÁFORA DO DESENHO.

ESCULTURA
2º LUGAR ROBERTO NACCACHE COM A 
OBRA CASTELO DOS SONHOS.
3º LUGAR FERNANDA MOLINA BLUDENI 
COM A OBRA SOSSEGO.

CERÂMICA, MODELAGEM E 
ESCULTURA
2º LUGAR ANETE HANNUD ABDO COM A 
OBRA FLOR

PINTURA EM CERÂMICA
1º LUGAR ANGELA MINA PEREIRA COM A 
OBRA BACIA ENCANTADA.
3º LUGAR SILMARA JALOTO 
EMMANOILEDES COM A OBRA PRATO 
ISLÂMICO.
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ESCOLA SÍRIO: 
AGORA COM PERÍODO INTEGRAL
O rico espaço da escola, de troca e aprendizado, 
possibilita que as interações se ampliem 
e, para o desenvolvimento da criança isso é 
fundamental para a construção da identidade. 

Este momento 
deve ultrapassar 
os conteúdos 
formativos e 
promover o 
desenvolvimento 
integral das 
crianças, nos 
aspectos físico, 
afetivo, social e 

intelectual. O acesso à aprendizagem acontece 
por meio das diferentes linguagens de forma 
harmônica, com uma dinâmica rica e bem 
acompanhada para seu desenvolvimento.  
Visando atender a uma necessidade dos pais, 
de colocarem seus filhos mais tempo na escola 
e da importância de profissionais capacitados 
que possam promover atividades que estimulem 
seu desenvolvimento, através de uma rotina 
motivadora ,a Escola Sírio estruturou este ano o 
período integral , de 2ªa 6ªfeira com almoço e 
o período semi-integral ,com aulas de inglês e 
natação no período da manhã.

TURMAS E HORÁRIOS 
DA ESCOLA DESTE ANO:
Periodo

Manhã

Tarde

Integral

Horário / Turma

das 8h00 às 12h00
G2 (crianças de 02 anos)

das 13h15 às 17h15
G1 (crianças de 01 ano)
G2 (crianças de 02 anos)
G3 (crianças de 03 anos)
G4 (crianças de 04 anos)

das 8h00 às 17h30, 
de 2 ª a 6ª feira
Para G2 a G4

Os alunos que frequentam o meio período podem 
almoçar na Escola, com cardápio balanceado 
preparado por nutricionista. 
Agende uma visita e conheça a proposta da Escola.

EXPLORAÇÃO - GRUPO 1

ALMOÇO

NATAÇÃO EXPLORANDO AS LETRAS DO NOME - GRUPO 4

PARQUE - GRUPO 2 (MANHÂ)

AULA DE MÚSICA - GRUPO 2 (TARDE)

HORA DA HISTÓRIA - GRUPO 3
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O BEM NUNCA DESCANSA
O trabalho do Departamento 
de Filantropia do Sírio não 
para. Mesmo entre o final de 
um ano e o começo de outro 
deu tempo de ajudar muitas 
pessoas. Veja na sequência, as 
últimas ações filantrópicas. 
O Departamento de Filantropia 
do Clube também promoveu 
uma campanha de arrecadação 
de brinquedos para as crianças 
da Oncologia da Santa Casa 

de Misericórdia de São Paulo. 
Elas receberam os presentes no 
dia 22 de novembro, durante 
um almoço especial no Espaço 
Gourmet do Sírio, com direito 
até a presença do Papai Noel e 
também do mágico Henrique 
Guzzo. Para a realização deste 
evento o Sírio do Bem contou 
com a inestimável colaboração 
de associados, não associados e 
de parceiros como a papelaria 

Peixinho Dourado e a Clínica 
Doux Dematologia.

Ainda em novembro, na entrada 
das apresentações do Festival 
de Ballet (dias 24 e 25), foi 
promovida uma arrecadação de 
alimentos que foram entregues 
a Associação Maria Helen 
Drexel.  Além disso, as crianças 
da instituição foram convidadas 
para assistir ao festival.
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No dia 19 de dezembro, em parceria 
com o restaurante Osteria Sofia que 
cedeu o espaço para o evento, o 
Sírio do Bem reuniu as crianças que 
fazem tratamento no Itaci (Instituto 
de Tratamento do Câncer Infantil) 
em um almoço de Natal. Como não 
poderia deixar de ser, o Papai Noel 
fez mais uma visita para a criançada.

Já em 2019 o Departamento 
organizou uma campanha de 
doação e sangue no Clube. 
Realizada no dia 2 de fevereiro, 
em parceria com o hospital 

Sírio-Libanês (que cedeu 
profissionais e equipamentos 
para a realização das doações), 
a campanha contou com grande 
adesão dos associados. 

Por último, após a 
tragédia de Brumadinho 
(MG), o Departamento 
se mobilizou e arrecadou 
doações para as vítimas do 
rompimento da barragem.  
Como a cidade já estava 
com mais doações que 
o necessário, tudo o 
que foi arrecadado foi 
encaminhado para a Cruz 
Verde, uma entidade sem 
fins lucrativos referência 
em paralisia cerebral grave.

Em 22 de dezembro a Diretora 
de Filantropia do Clube, Rita 
de Cássia Halti, foi ao bairro do 
Tatuapé visitar (representando 
todas as voluntárias do Clube)  
a Casa Transitória Fabiano 
de Cristo (braço social da 
Federação Espírita do Estado de 
São Paulo) para levar presentes 
e conversar com os idosos 
abrigados na instituição.
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EXPOSIÇÃO ANUAL DE PINTURA 
EM FAIANÇA E MODELAGEM 
EM CERÂMICA
Entre os dias 29 de novembro 
(dia da vernissage) e 2 de 
dezembro aconteceu, no Hall 
do Restaurante Esportivo do 

Clube, mais uma edição da 
Exposição Anual de Pintura 
em Faiança e Modelagem em 
Cerâmica. A Exposição reúne os 

trabalhos dos alunos da artística 
plástica e professora Lia Mara 
Jorge Aloe e da ceramista Ana 
Paula Jardine.
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NCA APRESENTA: 
O CASAMENTO DE ALI
O Núcleo de Cultura Árabe 
promoveu em 24 de novembro, 
na Sala Palmira, a exibição 
do filme O Casamento de Ali 
(Ali´s Wedding). Este filme 
de 2017 (do diretor Jeffrey 
Walker) baseado em uma 
história real apresenta Ali: um 
músico muçulmano que tenta 
balancear as expectativas de sua 

família e comunidade com seus 
desejos individuais. Mas todas 
as mentiras que ele contou 
para manter as aparências vão 
por água abaixo quando ele 
precisa escolher entra casar 
com a mulher à quem ele foi 
prometido, ou ficar com o 
amor da sua vida. Baseado em 
uma história real.

A DANÇA DOS SIGNOS
Os mais jovens associados que participam da 
Oficina dos Menestréis - os Pequenos Menestréis 
- apresentaram, nos dias 30 de novembro e 2 
de dezembro (no Teatro do Clube Sírio) peça A 
Dança dos Signos, de Oswaldo Montenegro. O 
espetáculo passeia pelos doze signos do zodíaco, 
dentro de um universo de luz, sombras e poesia.

Fo
to

s:
 L

uc
ia

na
 G

eb
ar

a



47



48



49

TORNEIOS DE POKER NO SÍRIO

Torneio Poker 50

Janeiro – 19
Fevereiro – 2 e 16
Março – 2 (High Roller),
3 e 30 (High Roller)
Abril – 13 e 27
Maio – 11 (Tranca) e 25
Junho – 8 e 22

Torneio Poker 100

Janeiro – 12 e 26 (High 
Roller)
Fevereiro – 9 e 23
Março 9 e 23
Abril – 6 e 24 (High Roller)
Maio – 4 e 18
Junho – 1º, 15 e 29 (Final)

Já estão rolando os torneios 
de Poker  Texas Hold’em no 
Clube. Neste primeiro semestre 
o Torneio Poker 50 tem nove 
etapas e o Torneio Poker 100 

conta com dez e, como sempre, 
elas estão disputadíssimas. Veja 
abaixo todas as datas (incluindo 
High Roller, Torneio de Tranca e 
Finais) deste semestre:

NAS FOTOS ACIMA TEMOS OS CAMPEÕES DOS TORNEIOS HIGH ROLLER. 
LUCIANO LASSALA (ESQ.) E ROBERTO HADDAD (DIR.).
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NOITE DO VINHO

Antipasto: 

Tapenade, patê de Roquefort, 
lascas de Emmenthal e brioches 
franceses. Vinho: Bourgogne 
Faiveley Chardonnay 2015. 

Overture: 

Coquetel de camarão tradicional 
ao molho golf. Vinho: Côtes de 
Provence AOC Grand Ferrage 
rosé 2016.

Principal: 

Carré de cordeiro empanado 
ao perfume de limão siciliano 
acompanhado de arroz 
selvagem com crispys de alho 
poró e figos frescos grelhados 
ao reduzido balsâmico com mel. 
Vinhos: Monthélie 1er Cru Les 
Duresses 2015 e Château Rollan 
de By 2011.  Opção: Tournedo ao 
molho triplo champignons.

Sobremesa:

Crème brûlée clássico. Vinho: 
Coteaux du Layon Carte d’Or 
2013 (375ml).

Acompanhe o Clube nas redes 
sociais e saiba quando será a 
próxima edição.

Em 22 de novembro aconteceu 
mais uma Noite do Vinho, a 
última de 2018. O Restaurante 
Social ficou lotado de 
associados e convidados que 
puderam desfrutar um jantar 
harmonizado com os vinhos 
escolhidos para a ocasião. Veja 
abaixo os pratos e bebidas 
servidos nesta Noite do Vinho:
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MELHORANDO, SEMPRE
Durante o período de férias 
o Campo de Futebol do Sírio 
sofreu uma grande reforma. 
Todo o gramado foi trocado 
e a base, abaixo dele, foi toda 
refeita. Isso garantirá o palco 
ideal para os craques do Clube 
desfilarem seus talentos durante 
toda a temporada.

Outra intervenção realizada 
no perído foi a colocação 
de piso intertravado no 
corredor do Pomar, entre a 
Piscina Coberta e Aquecida 
e o Ginásio Poliesportivo. O 
piso intertravado é um tipo de 
pavimento formado por blocos 
de concreto, promovendo 
maior segurança e conforto 
para os associados.

Também aconteceram reformas na Escola de Educação Sírio. Foi 
feita a pintura interna e externa da Escola, isso incluiu todas as 
salas de aula e a cozinha. Esta obra ocorreu durante o período de 
férias das crianças, não impactando nas atividades da escola.
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INSTAGRAM
@CLUBESIRIO
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CLUBE RECEBE VISITA 
DE REPRESENTANTE 
DA REPÚBLICA ÁRABE SÍRIA

O Esporte Clube Sírio teve a 
honra de receber no dia 13 de 
Janeiro, a Ministra de Estado 
para assuntos Internacionais 
da República Árabe Síria, 
Salwa Abdallah, o cônsul geral 
da Síria de São Paulo, Sami 
Salameh e o Bispo ortodoxo, 
Dom Damaskinos.  A visita 
foi acompanhada pelo Vice- 

presidente Social, Marcos Haiki, 
representando a Diretoria 
Executiva do Sírio, e o ex-
presidente Diretoria Executiva, 
Roberto Cabariti, que os 
conduziu para conhecer o Clube 
e a sua estrutura.

A comitiva passou pelo hall do 
Restaurante Esportivo, onde 

ficam localizadas as fotos que 
relembram a história do E.C. 
Sírio; o Memorial dos Troféus 
(com todas as conquistas 
do E.C Sírio) e o Marco do 
Centenário, onde a comitiva 
ouviu um breve relato sobre 
como foi trazer a pedra da 
Síria para o Brasil. A ministra 
Salwa Abdallah também 
ficou sabendo da história do 
Clube, se mostrando bastante 
interessada sobre o significado 
das duas estrelas no escudo 
do Clube, que representam 
os campeonatos mundiais 
que o Sírio já conquistou: 
em 1979, com o time do 
basquete e em 1982 com o 
campeonato mundial infanto-
juvenil conquistado pelo tenista 
William Kyriakos. O Clube ficou 
muito honrado em recebê-los 
e espera um breve retorno de 
todos.
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NOVA PRESIDÊNCIA 
E DIRETORIA DA ACESC

Cargo na ACESC
Presidente do Conselho

Vice-Presidente do Conselho

Vice-Presidente do Conselho

Vice-Presidente do Conselho

Vice-Presidente do Conselho

Presidente Executivo

Diretor Jurídico

Diretor Jurídico Adjunto

Diretor Cultural

Diretor Cultural Adjunto

Diretor de Esportes

Diretor de Esportes Adjunto

Diretor de Meio Ambiente

Diretor de Meio Ambiente Adj.

Diretor Financeiro

Diretor Financeiro Adjunto

Diretora Social

Diretora Social Adjunto 

Diretora de Marketing

Diretor de Comunicação

Diretor de Comunicação Adj.

Nome e Clube
Emilio Carlos Medauar – Clube Esportivo Helvetia

Daniel Leon Biaslki – Associação Brasileira A Hebraica de SP

Fábio Candalaft – Clube Alto dos Pinheiros

Marcelo Cateb – Esporte Clube Sírio

Ricardo Batah – Clube Atlético Monte Líbano

Mônica T. Hutzler – Associação Brasileira A Hebraica de SP

Fernando Amante Chidiquimo – Esporte Clube Pinheiros

Alexandre Jamal Batista – Clube Paineiras do Morumby

Lia Mara Jorge Aloe – Esporte Clube Sírio

Olívio Guedes – Associação Brasileira A Hebraica de SP

João Roberto B. de Aguiar Jr – Clube Athletico Paulistano

Peter Kaufman – Associação Brasileira A Hebraica de SP

Mario Fontes – Clube de Campo de São Paulo

Sergio Rosemberg – Associação Brasileira A Hebraica de SP

Antonio Toloza de O. C. e Filho – Esporte Clube Pinheiros

Roland Gallbach – Clube Transatlântico

Mônica Baran – Associação Brasileira A Hebraica de SP

Miriam Prado – Clube Esportivo Helvetia

Flávia Meirelles – Clube Alto dos Pinheiros

Sergio Zunder da Rocha – Clube Atlético São Paulo (SPAC)

Rogério Matarazzo – Club Athletico Paulistano

Em 06 de dezembro foi 
realizada, aqui no Sírio, 
a reunião do Conselho 
Consultivo da ACESC onde 
foram empossados os novos 
Presidentes e a nova Diretoria, 

para a gestão de 2019. O 
Presidente da Diretoria 
Executiva do Sírio, o drº 
Marcelo Cateb, é um dos vice-
presidentes do Conselho. Outra 
representante do Clube na 

ACESC é Lia Mara Jorge Aloe, 
que continua como Diretora 
Cultural. Veja todos os membros 
abaixo:
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No fim de 2018, após a 
criação da Diretoria de 
Sustentabilidade do Sírio 
(com o diretor Rubens 
Chammas à frente), 
começaram as primeiras 
ações práticas no dia a dia 
do Clube. A primeira foi 
a implantação da coleta 
seletiva de lixo, realizada 

em consonância com a 
legislação vigente. Para esta 
tarefa o Clube tem parceria 
com a Ecotrans Ambiental, 
especialistas na gestão de 
resíduos.
Mas, qual a quantidade de 
resíduos produzidos pelo 
Sírio? Os dados fornecidos 
pela Ecotrans mostram tudo o 

que foi descartado e, a partir 
desta informação, a Diretoria 
de Sustentabilidade tem 
insumos para otimizar este 
processo e implantar outros, 
sempre visando o melhor 
para o associado.

SUSTENTABILIDADE 
NA PRÁTICA
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POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA
Dia 3 de fevereiro foi uma data 
especial para o Clube, afinal, 
foi o dia da Cerimônia Solene 
de Posse da Diretoria Executiva 
para o biênio janeiro de 2019 
a janeiro de 2021. Depois da 
posse dos conselheiros eleitos, 
realizada em 30 de outubro 
e da eleição da Mesa Diretiva 
do Conselho Superior de 
Administração, chegou a vez da 

posse da Diretoria Executiva, 
tendo como presidente o 
senhor Marcelo Audi Cateb. A 
chapa vencedora para compor 
a Diretoria Executiva foi eleita 
por unanimidade em 29 de 
janeiro.  
Na Boate do Clube, ainda em 
3 de fevereiro, após a parte 
formal de apresentação da 
nova Diretoria Executiva, foi 

oferecido um coquetel de 
confraternização aos associados 
e convidados presentes. 
Veja na sequência as fotos da 
reunião de posse da Diretoria 
Executiva (páginas 58 e 59) 
e da Cerimônia de Posse 
e coquetel aos associados 
(páginas 60 e 61).
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Presidente
Marcelo Audi Cateb
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
André Mouaccad
Diretor de Patrimônio Adjunto
Marcelo Maurício Nahas
Diretor de Patrimônio Adjunto
Victor Maksoud Mouaccad
Diretor de Sustentabilidade
Rubens Chammas
Diretora de Sustentabilidade Adjunta
Isabela Ribeiro Haddad
Diretor Social
Rodrigo Dib
Diretor Social Adjunto
Rodrigo Curi de Lima
Diretor Social Adjunto
Luciano Zahr Razuck
Diretor de Confrarias
Luiz Flavio Gebara
Diretor Cultural
Gabriel Sayegh
Diretora Cultural Adjunto
Ana Cristina Suriani
Diretora de Danças
Thays Regina Correa Baena
Diretora de Filantropia
Rita de Cássia Halti

Diretor Recreativo
Iskandar Rachid Jabbour 
Diretor de Sede
Georges E. Emmanouilides
Diretora de Sede - Setor Feminino
Andrea F. Sallum
Diretora de Bar e Restaurante
Silmira J. Emmnouilides
Diretora de Bar e Restaurante Adj.
Fabiana Caetano Kadi
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
Mauro Villas Bôas
Diretor de Marketing Institucional
Fabio Eduardo D. Fronterotta
Diretor de Marketing Adjunto
Georges Alberto Zein
Diretor de Marketing Adjunto
Mauricio Krijus Jaccob
Diretor de Recursos Humanos
Michel Mouaccad Junior
Diretor de Esportes
Elias Bulos Neto
Diretor de Esportes
Marco Aurélio Lopes Camerini
Diretor de Esportes
Marcos Trabulsi Ashcar
Diretor de Esportes
Omar Tabach
Diretor de Academia
Alexandre Curiati F. de Araújo
Diretor de Sauna
Rodolfo Al Shara

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

Diretoria Executiva
Gestão 2019-2021

Conselho de Orientação

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 
Bassil Hanna Nejm, Rodrigo Dib.

Suplentes
Celso Jalbut e 
Bernardo Badra Maluhy

Chead Benedito Haddad, Carlos 
Raif Lotaif, Geórgia Djouki, Nicolau 
Francisco Neto e Roberto Naccache
Suplentes
João Mauricio Rahuan 
e Roberto Badra Sallum

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 Nejm.
Suplentes
Alexandre Curiati F. Araújo
e Celio Saccab.

Comissão de Eleições

DIRETORIA

Errata: Correção dos nomes dos membros de 
comissões que foram publicados com erros 
ortográficos na edição nº 271.
Bassil Hanna Nejm (Comissão de Eleições), 
Celio Saccab (Comissão de Eleições).
Paulo Bassil Hanna Nejm (Comissão de Julgamento 
do Conselho Superior de Administração).
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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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