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PALAVRA DO PRESIDENTE
Prezados Associados da 
FAMÍLIA SÍRIO,
 
Com grande satisfação 
enviamos a Vocês nossa 
REVISTA SÍRIO de número 
273, nas suas paginas 
estão ricamente ilustradas 
uma parte das atividades 
e melhoramentos 
desenvolvidos em nosso 
Clube no inicio do 
corrente ano durante o 
período de fevereiro até 
meados de abril. Todos 
os departamentos: social, 
cultural, recreativo, 
esportivo e administrativo 
estão trabalhando com 
muita dedicação e carinho 
para o cumprimento 
das metas orçamentarias 
traçadas, sem perder o 
padrão de qualidade e 
atendimento ao corpo 
associativo já atingido 
anteriormente. 

Esperamos agora com o 
andamento dos meses 
termos muito mais a 
relatar nas próximas 

revistas que virão, 
mas vale notar já nesta 
edição que o nosso 
foco principal será o 
associado, portanto 
novamente contamos com 
a presença e participação 
de todos para que juntos 
possamos alcançar os 
objetivos pretendidos. 
Na parte administrativa, 
as obras e melhorias 
em implantação irão 
priorizar a manutenção 
do patrimônio 
principalmente na área 
esportiva, aquisição 
de mobiliário e 
conservação do existente, 
além da adequação 
e modernização dos 
equipamentos de 
infraestrutura. 

Antecipadamente 
agradecemos novamente 
aos envolvidos: sócios, 
colaboradores, amigos, 
conselheiros e diretores, 
pois contamos com seu 
apoio nesta gestão, cada 
qual da sua forma e 

maneira, para que unidos 
façamos a CASA DE 
TODOS NÓS, o querido 
ESPORTE CLUBE SÍRIO, 
cada vez melhor.
                                                                                                                                                      

                                                                                          
Um grande e carinhoso 
abraço,
Marcelo Audi Cateb
Presidente
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JÁ PREENCHEU SEU FORMULÁRIO PAR-Q?
Em atendimento a Lei nº 
16.724, de 22 de maio 
de 2018, o Esporte Clube 
Sírio está implementado o 
formulário Par-q. O Par-q é 
um questionário que deve ser 
aplicado ao indivíduo antes que 
comece a praticar atividades 
físicas regulares. O principal 
objetivo do Par-q é identificar 

possíveis limitações e restrições 
existentes na saúde da pessoa 
que pretende fazer exercícios 
físicos. Seu preenchimento é 
OBRIGATÓRIO em substituição 
ao exame médico que era feito 
até então. 
Para preencher o Par-q basta 
se dirigir ao Departamento de 
Esportes. Após o preenchimento 

os dados serão lançados no 
cadastro de cada associado.  
Todo associado que está 
inscrito ou pretende se 
inscrever em alguma atividade 
física no Clube deve preencher 
o formulário.  Veja abaixo como 
é este questionário e não perca 
tempo preencha o seu Par-Q!
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O Salão Nobre do Sírio foi 
palco de mais uma edição da 
Matinê de Carnaval do DEPAM, 
realizada em 5 de março. A 

festa contou com cerca de 
500 pessoas, entre adultos e 
crianças, que, entre confetes, 
serpentinas e músicas típicas, 

pularam e se esbaldaram. Todas 
as crianças levaram uma foto de 
recordação da matinê.

MATINÊ DE CARNAVAL 
DO DEPAM
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ACQUAFEST 2019
Aproximadamente 800 
pessoas participaram, em 24 
de fevereiro, de mais uma 

Acquafest. Realizada na orla da 
Piscina Social, o evento contou 
com programação lúdica, 

brinquedos infláveis, trampolim 
aquático e diversas outras 
atrações. Sucesso total!
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BIATHLON
Dia 30 de março, aconteceu o 
aguardado Biatlhon do Sírio. 
Evento realizado para os jovens 
de 9 a 15 anos com provas em 
duplas e individuais de natação 
(na Piscina Coberta e Aquecida) e 
corrida (pelas alamedas do Clube).
Não houve classificação, todos os 
participantes receberam medalhas 
e kits de participação. Após a 
prova, a grande expectativa foi 
para o sorteio do patinete elétrico. 
O ganhador do sorteio foi: Caio 
Lisboa de Carvalho. Parabéns!

LPO / ACADEMIA REFORÇADA

Com o objetivo de manter a 
motivação durante as aulas 
de natação, os professores 
esporadicamente adaptam as aulas 
com atividades recreativas. Neste 
Carnaval de 2019 o cenário foi 
de Heróis e Princesas na Piscina, 
trazendo alegria e aprendizado com 
jogos, brinquedos, brincadeiras 
e demais atividades criativas 
e motivadoras. Essas aulas 
temáticas, além de divertidas, 
fazem com que o aprendizado não 
fique repetitivo e excessivamente 
técnico.

AULA ESPECIAL DE NATAÇÃO CARNAVAL 
PRINCESAS E HERÓIS

Em 12 de março, o professor José 
Carlos Vidal, que atua também no 
LPO, começou a prestar assistência na 
planificação dos treinos da Academia 
do Sírio. Ele está na academia às 
quartas e sexta-feiras, das 17h30 às 
21h30. Já o Treinamento LPO (acima 
de 16 anos) com o professor Vidal 
acontece às terças e quintas, das 17h30 
às 21h30 e ao sábados das 10h30 às 

18h30. As quartas e sextas a sala de 
LPO só funciona com agendamento 
prévio, também das 17h30 às 21h30.
Participe também das aulas de 
Treinamento Funcional, elas 
acontecem na Sala de LPO nos 
seguintes dias e horários:
Terças e quintas: 9h15 às 10h15
Quartas e sextas:  7h15 às 8h15
       8h15 às 9h15
       16h15 às 17h00
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MARATONA AQUÁTICA 
EM CARAGUATATUBA
A 2ª Etapa do Circuito 
Paulista de Maratonas 
Aquáticas, que ocorreu 
no dia 17 de fevereiro 
na praia da Cocanha em 
Caraguatatuba, contou 
com a presença de dois de 
nossos associados atletas do 
Acqua Team. Foram eles: 
Murilo Saba, que nadou 

a prova longa (4km) e  
Eduardo Bianchini que 
nadou a prova média 
(2km). Um dia lindo, 
quente e com o mar nas 
melhores condições fizeram 
parte do cenário desta etapa 
do Circuito Paulista.

A Ultramaratona Aquática do 
Rio Itapanhaú foi realizada no 
dia 23 de março de 2019, com 

largada às 7h45 da manhã, num 
percurso de aproximadamente 
15 km a partir do Bairro 

Mangue Seco, em Bertioga, 
e chegada no Forte São João, 
também em Bertioga. A equipe 
de Acqua Team, do Esporte 
Clube Sírio, foi muito bem 
representada pelos trios abaixo: 
Sírio 1 - Ricardo Dias, Eduardo 
Bianchini, Fernando Rocha e 
Sírio 2 - Cassio Daher, Ricardo 
Bittar, Murilo Saba. O percurso 
de revezamento estava com 
a correnteza a favor, gerando 
satisfação e alegria aos atletas.

2ª ULTRAMARATONA DE ITANHAPAÚ

Foi realizada em 17 de março 
a primeira etapa do Circuito 
Paulista Master de Natação, 
onde o Sírio foi representado 
pela atleta Ana Paula Simões. 
Nossa atleta nadou os 400 
metros livre obtendo o terceiro 
lugar na categoria e os 50 
metros peito, tendo como 
resultado o vice campeonato 
paulista ! Nosso orgulho em 
elevar o nome do nosso clube 

ao pódio e que isso sirva de 
exemplo a todos os nadadores e 
associados que amam a piscina 
do Sírio! Horários do Acqua 
Team: de terça a sexta, às 7h15 
e 19h45

CIRCUITO PAULISTA MASTER DE NATAÇÃO
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FOLIA FITNESS
Seja no período 
da manhã ou no 
período da tarde, 
todos os grupos de 
Ginástica entraram 
na folia deste 
Carnaval. Com aulas 
animadíssimas e 
em clima de festa a 
alegria foi garantida.

É muito dificil encontrar 
quem não fique fanático pelas 
aulas em grupo. Deve ser por 
esse motivo que a Ginastica 
Masculina se fortaleça a cada 
ano. Neste Carnaval os rapazes 
não ficaram fora da folia e 
se divertiram muito entre 
amigos. Horários da Ginástica 
Masculina: 3ª e 5ª às 19h30.

GINÁSTICA MASCULINA

SEMANA DA MULHER
Nos dias 07, O8, 09 e 10 de 
março, o Departamento de 
Esportes (com a modalidade 
Ginástica) homenageou o Dia 
das Mulheres - 8 de março, que 
é marcado pela celebração das 
conquistas sociais, culturais e 
políticas das mulheres desde o 
início do século XX. Durante 
estes dias, os treinos foram 
dedicados ao ganho de massa 

muscular, força e resistência aos 
participantes. Como acontece 
em todas as aulas, os homens 
participantes puderam treinar 
e aproveitar de todos esses 
benefícios como acontece no 
Treino Insano. No período 
da manhã, aulas especiais 
para coluna e alongamento 
preencheram a semana.
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AULA ESPECIAL DE SPINNING VERÃO
Nos dias 16 e 17 de fevereiro 
foi realizado e evento do 
Spinning Verão.  O evento foi 
realizado na Sala de Spinning 
com quatro aulas no sábado e 
três aulas no domingo.

VISITA A CIDADE DE PEDREIRA

No dia 26 de março deste ano, 
as amigas que frequentam as 
aulas de Ginástica, SIMI e Yoga 

passaram juntas, mais uma vez, 
um agradável dia de compras 
com um delicioso almoço de 

confraternização. Desta vez o 
passeio foi para a cidade de 
Pedreira, interior de São Paulo, 
mais conhecida como “Cidade 
da Porcelana” ou “Paraíso das 
Compras”. Após as compras, 
o almoço foi no restaurante 
localizado em Jaguariúna “Bar 
da Praia” que é conhecido 
pela decoração rústica em 
meio à natureza, combinada a 
pratos tradicionais da culinária 
praiana.

CARNAVAL DA GINÁSTICA ARTÍSTICA
Nos dia 07 e 09 de 
março, foi realizado 
o Carnaval Ginástica 
Artística. Todas 
as alunas vieram 
fantasiadas e ao som 
de muita música 
fizeram a festa.
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OS BENEFÍCIOS DA GINÁSTICA 
ARTÍSTICA NA INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA
No processo de 
desenvolvimento Infantil a 
prática de atividade física é 
de suma importância para a 
criança possuir um melhor 
desenvolvimento e formação 
psicomotora e uma série de 
outros benefícios. Sendo assim 
a proposta do Esporte Clube 
Sírio através das aulas de   
Ginástica Artística é para que 
as crianças desenvolvam as suas 
capacidades físicas e melhoram 
as suas habilidades sociais e 
pessoais.
 Recomendado para meninos 
e meninas a idade mais 
apropriada para iniciar a prática 
da modalidade é entre os três 
e cinco anos. Essa etapa é 
quando a criança adquire os 
hábitos de postura e desenvolve 
as habilidades motoras básicas 
(andar, correr, saltitar, saltar). 

No entanto, isso não deve ser 
um obstáculo para começar a 
praticar a Ginástica Artística 
mais tarde, inclusive na 
adolescência. 
Dentro do processo de aplicação 
da ginástica artística, a criança 
passa a conhecer melhor o 
próprio corpo, tendo noção 
de quais são os seus limites e 
os movimentos. Os ensinos 

dos elementos vão dos mais 
simples até os mais complexos, 
aumentando gradativamente 
seu repertório motor, como 
saltos, equilíbrio, coordenação 
motora e locomoções diversas 
que são fundamentais para a 
aprendizagem da criança. Por 
ser uma modalidade esportiva 
que exige força, a ginástica 
artística ajudará as crianças a:  
• Aumentar as capacidades 
motoras: força, flexibilidade, 
coordenação, velocidade;
• Desenvolver o equilíbrio e a 
noção de ritmo;
• Corrigir más posturas 
corporais;
• Ganhar confiança e segurança 
em si mesmas;
• Fomentar a concentração;
• Melhorar o trabalho em 
equipe, a socialização, o 
companheirismo e o respeito 
em relação as outras.

HORÁRIOS DA GINÁSTICA ARTÍSTICA

Atividade       

Baby Gym   

Iniciação

Iniciação Trampolim 
Masculino

Intermediário  

Aperfeiçoamento

Confira todos os horários e demais informações no 
Departamento de Esportes

Dias 
Terças, Quintas e Sábados

Terças e Sábados

Quartas e Sextas

Terça a Sábado 

Terça a Sexta
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ANIVERSARIANTES DO MÊS
Quando falamos do programa 
Sírio Melhor Idade, falamos 
de uma programação que 
trabalha especificamente para a 
melhoria da qualidade de vida 
e saudável de nossos associados 

mais queridos. Este programa 
mantém aulas com horários 
bem diversificados para garantir 
a presença e qualidade no 
atendimento dos associados.

SIMI 
FOLIA

A turma do Sírio 
Melhor Idade (SIMI) 
não ficou fora deste 
Carnaval. Eles adoraram 
as “marchinhas” que 
até hoje fazem sucesso 
e trazem muita alegria. 
Todos os sábados e 
domingos as 9h30 da 
manhã, eles se reúnem 
com o objetivo de 
melhorar a qualidade de 
vida e rever os amigos.

OS BENEFÍCIOS DO YOGA

Yoga é...
Um conjunto de técnicas para 
quem quer um contato positivo 
consigo mesmo, usando melhor 
as energias física, mental e 
emocional. Yoga é experimentar 
a unidade entre corpo, mente 
e espírito procurando instalar 
a harmonia e o equilíbrio 
interior. A meta do yoga é fazer 
com que cada um se conheça 
melhor. Na prática do yoga, 

as posturas e respirações te 
levam a prestar atenção no seu 
corpo e acalmar a mente, assim 
você consegue se descobrir, se 
conhecer, viver melhor e relaxar. 
Veja abaixo alguns depoimentos 
de associadas que praticam Yoga 
no período da manhã com a 
professora Simone: 
“Após uma cirurgia no joelho, 
o fisioterapeuta ficou admirado 
com meu equilíbrio e minha 

capacidade de fazer os exercícios 
propostos.” Laila - 88 anos             
“Há alguns anos fui 
diagnosticada com artrose na 
coluna e segundo o médico, se 
não fizesse exercícios acabaria 
numa cadeira de rodas, não 
parei de praticar yoga e hoje 
continuo me movimentando. E, 
além disso, meu cardiologista 
disse que meu coração é de 
jovem” Lamia - 83 anos.
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DESAFIO 4 X 4 FEMININO 
INTERCLUBES DE VÔLEI DE PRAIA

Seguindo com o cronograma 
de atividades e eventos na nova 
“Arena Sírio” foi realizado, em 

3 de abril, o “Desafio 4 x 4 
feminino Interclubes de vôlei 
de praia”. O desafio começou 

contra o Ipê Clube, em um jogo 
a melhor de 5 sets de 21 pontos 
onde o Sírio venceu por 3 x 
1. Foi um evento de alto nível 
técnico, muito equilibrado 
e emocionante, mostrando 
a paridade e qualidade das 
equipes. Também foi um bom 
teste para a equipe do Clube, 
que conseguiu desenvolver 
o que está apresentando nos 
treinos que são realizados todas 
quartas e sextas das 19h30 às 
21h.

TORNEIO INTERNO 4 X 4 MISTO 
DE VÔLEI DE PRAIA 2019

No sábado, 6 de abril, 
aconteceu o 1º Torneio interno 
4 x 4 misto de Vôlei de Praia 
que contou com a participação 
de 24 associados. Os primeiros 
jogos começaram por volta 
das 10h e a forma de disputa 
foi todos contra todos. Cada 
time realizou quatro jogos 
e, após realizadas todas as 
partidas, o time vencedor foi 
a equipe integrada por Tati 

Sabba, Marcos Torres, Nelson 
Achuri e Omar Tabach. Os jogos 
foram realizados a um set de 21 
pontos, onde tivemos partidas 
de alto nível técnico e muito 
emocionantes!
Sem dúvida foi outra 
experiência positiva, tanto 
para a comissão técnica como 
para os atletas/associados, já 
que houve a oportunidade e o 
prazer de vivenciar mais uma 

vez a competição de forma 
saudável, desenvolvendo nos 
atletas a disciplina pessoal, 
responsabilidade, cooperação e 
espírito de equipe. O principal 
objetivo foi atingido pelos 
organizadores: integração, 
confraternização, o bom 
astral e animação de todos os 
participantes.
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- Professora de iniciação no voleibol dos 
projetos nacionais de voleibol das seleções 
do Peru e da República Dominicana
- Mestre em Saúde Pública pela Kansas State 
University 
- Responsável pelas estatísticas de voleibol de 
Kansas State University

Algumas Experiências Técnicas

- Pós-graduada em treinamento desportivo 
com curso do nível II da Confederação 
Brasileira de Voleibol
- Técnica Equipe Masculina Master Toyota
- Técnica Campeã do torneio início da 
federação Paulista de voleibol Pré-Mirim e 
terceiro lugar do campeonato metropolitano

- Técnico Campeão da Copa da Rainha 
(Espanha)
- Técnico vice campeão Espanhol
- Técnico Terceira colocação da Champions 
League
- Técnico assistente 9º colocado no mundial 
de vôlei com a seleção da Croácia
- Técnico assistente bi campeão paulista 
adulto feminino (E.C. Pinheiros)

- Jogador nas Superligas Brasil, Espanha, 
Croácia e Suiça
- Técnico nível III pela Confederação Brasilei-
ra de Voleibol
- Assistente técnico na Croácia, Sesi São 
Paulo adulto Masculino e  vôlei Bauru adulto 
Feminino (Campeão Paulista)

- 4 vezes melhor atleta do ano COU - 
Comitê Olímpico  Uruguaio
- Campeão Sul-americano de Vôlei Praia
- Capitão da Seleção Uruguaia Adulta Vôlei 
de Quadra
- Campeão Mundial Master - Seleção 
Brasileira 40+

Iniciantes 
e Menores

Modalidade no Sírio

Menores

Master Feminino 
e Aperfeiçoamento

Masters Feminino 
e Masculino

Master Feminino 
e Areia

Carla

Técnico

Carol

Rafael

Leandro

Javier

CONHEÇA NOSSA COMISSÃO TÉCNICA 
DO VOLEIBOL, GLOBALIZADA E ESTRELADA

Em 2018, o voleibol do Sírio, acostumado a 
ter uma comissão técnica de ótima qualidade, 
investiu ainda mais nesta tendência. Atualmente 
conta com 5 profissionais de vasta experiência  

no Brasil, Superliga, equipes e seleções 
internacionais, elevando a qualidade de nossos 
atletas e aumentando a competitividade do clube. 
Conheça nossa equipe:

Os atletas já 
demostram em quadra 
uma grande evolução 
técnica e agora a 
expectativa é na 
participação dos 
torneios interclubes 
nas diversas categorias 
da temporada 2019.
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CAFÉ DA MANHÃ

Que tal um belo café da manhã para começar o dia?  As 
alunas do Projeto Mulher começaram o dia assim na 
manhã de 12 de março: uma ótima refeição servida na 
área externa do Bar Esportivo.

AULA DE AUTO 
MAQUIAGEM

O Projeto Mulher proporcionou, na Sala Palmira em 7 de 
março, uma incrível aula de auto maquiagem para as asso-
ciadas. O resultado foi incrível!

DESAFIOS NO PROJETO MULHER
Nada de fazer corpo mole nas 
férias! As alunas do Projeto 
Mulher andam conquistando 
desafios cada vez maiores e cru-
zando diversas linhas de chega-
da por aí! No treino de fim de 
ano do Projeto Mulher, a sócia 
Luciane Salim foi a campeã do 
Desafio da Prancha que reuniu 
todos os alunos da Assessoria. 
Por 5’40 ela permaneceu na 
posição e angariou o primeiro 
lugar! Outra grande conquista 
foi da sócia  Ana Stela Anderlini 
que se desafiou a correr 10 km 
na Disney Marathon Week, se 
preparou com o Projeto Mu-
lher e conquistou sua primeira 
medalha internacional!
Essas e outras grandes con-
quistas é o que você consegue 
quando dedica um tempo para 
cuidar de si! E se você deseja ter 
mais saúde, beleza, disposição, 

trocar experiências e cultivar 
amizades, o Projeto Mulher é 
o seu ponto de encontro. Uma 
assessoria esportiva que alia o 
condicionamento físico com 
acompanhamento nutricional, 
treinos de corrida, caminhada e 
fortalecimento muscular. Todos 
os treinos do Projeto Mulher 
são ao ar-livre e acontecem 
no Clube Sírio todas as terças 
e quintas, às 9h, na pista de 
corrida ao redor do campo de 
futebol!
Quem comanda os treinos é o 
treinador Ronaldo e convida-
mos todas as experimentarem 
nossos treinos por 15 dias. 
Venha fazer parte desse projeto 
de qualidade devida. 
Para cada mulher ir mais longe 
no físico, na saúde e chegar 
mais perto dela mesma!
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A CORRIDA
Alguns dirão que ela faz sumir 
os glúteos outros (as), cair os 
seios, que ela envelhece, ma-
chuca e lesiona. Desde que o 
Homem é Homem, lá na idade 
da Pedra e dos dinossauros, 
saltar obstáculos como riachos 
e pedras, subir e trepar em 
árvores para fugir de algum 
animal implacável ou até mes-
mo buscar alimento, nadar e 
correr para nossa sobrevivência, 
faz parte da nossa natureza. 
Claro que com a mudança do 
planeta e a evolução de todas as 
espécies , nós também passa-
mos por transformações que 
nos levaram a raciocinar antes 
de agir, tecnologias surgem em 
segundos, todos os dias para 
nos proteger de perigos e aju-
dam a trazer mais por menos, 
mais de alguma coisa, com 
menos esforço. E, como em 
qualquer coisa na vida, quanto 
menos fazemos, menos quere-
mos fazer. Talvez seja por isso 
que as críticas a corrida estejam 
presentes. não para correr mais, 
correndo menos! Brincadeiras 
à parte, a base para a maioria 
das atividades físicas e o espor-

te; assim como era nos tempos 
primórdios tem a corrida como 
essência fundamental.
O que antes era um aspecto de 
sobrevivência, hoje tem a ver 
com locomoção, jogos, saúde, 
bem-estar, diversão, interação 
social, percepção, trato com o 
outro, desenvolvimento físico,  
mental e autocontrole, já que 
sem ele não é possível se man-
ter em atividade por um tempo 
prolongado fisiologicamente. 
A corrida ajuda no fortaleci-
mento dos ossos, o que para as 
mulheres e importantíssimo, 
faz com que a endorfina, hor-
mônio produzido pelo nosso 
corpo que abaixa a ansiedade e 
traz uma sensação de harmonia 
geral. Ainda no aspecto hormo-
nal, ajuda no equilíbrio, tanto 
da mulher como do homem. 
Progesterona e testosterona, 
através da transpiração constan-
te, promovem a eliminação de 
substâncias tóxicas que estão no 
nosso corpo. Atividades físicas 
como a corrida promovem uma 
leveza de alma, previne doenças 
normais nos dias de hoje como 
depressão e doenças como co-

lesterol e triglicérides altas.
Por isso, aí vai nosso convite: 
venha experimentar a corrida 
conosco aqui no Clube. Mesmo 
que incialmente seja uma sim-
ples caminhada, tudo começa 
com o primeiro passo. Comodi-
dade de estacionamento, locali-

zação, segurança e conforto, os 
treinos são na pista do Clube, 
opções de horários que aten-
dam a todos. A galera é muito 
animada e receptiva, estando 
sempre de braços abertos para 
acolher você todos os dias.
 Autoria: Ricardo Arap - Sócio 
proprietário da Race Consulto-
ria esportva 

WRUN MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA
Na manhã de 24 de março 
aconteceu, com participação de 
12 atletas do Grupo de Corrida 
do Sírio, a corrida de rua 
feminina WRun. A prova teve 
percursos de 4k e 8k na região 
do Memorial da América Latina.
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É muito clichê dizer que todo dia é dia da mulher, 
mas neste dia queremos lembrá-las o quanto são 
especiais e nada como um botão de rosa para 
deixar este dia mais incrível. Este evento ocorreu 
nos dias 07 e 08 de março na Pista de Corrida do 
Clube.

DIA DA MULHER

BASQUETE ADULTO NOS CAMPEONATOS EXTERNOS

O ano começou para as equipes 
que representam o Clube 

em campeonato externos. O 
Basquete Adulto está com tudo, 

Seguem abaixo os campeonatos 
que estamos participando:

Campeonato UVB - Categoria 
Veteranos e Categoria Sênior;
Copa Paulista; Veteranos HHH. 

Máster - Categoria 68+ e 
Categoria 73+
Boa sorte a todos os atletas!

AMISTOSO DAS ESTRELAS
No dia 09 de março, sábado, foi 
realizado o Amistoso das Estrelas 
do basquete. Um jogo amistoso 
que reuniu atletas veteranos do 
Clube, ex-associados e ex-atletas 
que já vestiram a camisa do Sírio. 
Atletas que participaram do 
amistoso: 
Fábio Bunemer (associado); 

Omar Farhat (associado); Mar-
celo Mercante (associado); Igor 
Tessitore Schultz (associado); Jose 
Vartanian (associado); Celio Sac-
cab (associado); Michel Ayoub; 
Luciano Vazão; Adriano Pagnone 
- Pedro Pagnone - Samir Choaib - 
David Pereira - Fernando Camar-
go - Urbano Sacramento

No dia 05 de março, após 
o rachão de basquete, foi 
realizado o Carnaval do 
Basquete Adulto. Participaram 
da folia vinte atletas que sempre 
prestigiam o tradicional rachão.

CARNAVAL 
NO BASQUETE 
ADULTO
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CAMPEONATO INTERNO 
DE BASQUETE ADULTO
Começou com o campeonato 
Interno de basquete adulto 
edição 2019! E já tivemos os 
seguintes jogos:
- Varese 75 x 62 Mokan

- Sírio Vermelho 63 x 60 Bosna
- Mokan 54 x 36 Bosna
- Sírio Vermelho 49 x 63 Mokan
- Piratas 60 x 58 Sirio Listrado
Esse ano o tema do Campeonato 

é o Mundial de 1979, os seis 
times são baseados nos times 
que participaram do evento.

Em 28 de março, foram realizados 
os primeiros amistosos do 
Basquete Menores em 2019. O 
ano está apenas começando e as 
categorias do basquete menores 
estão se preparando para um ano 
com campeonatos, amistosos e 
festivais.  Amistosos:

AMISTOSOS DO 
BASQUETE MENORES

Categoria Sub 11 - Sírio X CEB (Colégio Centro Educacional Brandão)

Categoria Sub 12 - Sírio X CEB (Colégio Centro Educacional Brandão) Categoria Sub 14 - Sírio X CEB (Colégio Centro Educacional Brandão)

NOVOS HORÁRIOS 
DO BASQUETE 
MENORES
Terças e quintas
14h às 15h30: 
Iniciantes  (6 a 11 anos)

15h30 às 17h: 
Aperfeiçoamento 
( 11 a 14 anos)

17h30 às 19h: 
Aperfeiçoamento  
(15 a 17 anos)

Quartas e Sextas
8h30 às 10h: 
Iniciantes (6 a 12 anos)
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IX TORNEIO ABC SAÚDE CONCIERGE

CHAVE A
CAMPEĀO         Rodrigo Lia
VICE         Guillermo Lemmo

CHAVE B
CAMPEĀO        Marcus Margueron
VICE         Geovani Fagunde 

CHAVE C
CAMPEĀO         Cipriano Lemmo
VICE         Carlos Eduardo Alves

O IX Torneio ABC Saúde 
Concierge contou com a 
participação de 62 tenistas, 
divididos em três chaves, 
todos em busca dos títulos 
das suas respectivas categorias. 
Emoção não faltou do começo 

ao fim, jogos de excelente 
nível e muito competitivos 
movimentaram as quadras 
do Esporte Clube Sírio nesse 
começo de ano. Confira os 
vencedores de cada chave:

IX LADIES SIRIO
CHAVE A
CAMPEĀ           Thais Xerfan
VICE         Thania Xerfan

CHAVE B
CAMPEĀ           Fernanda Yazigi
VICE         Simone Marino 

CHAVE C
CAMPEĀ         Andreia Maia
VICE         Adriana Vieira

A 9ª edição do Ladies Sírio 
foi um sucesso! Mais de 40 
mulheres divididas em três 
chaves, que lutaram dentro da 
quadra e superaram as seguidas 
e persistentes chuvas.

O torneio contou com jogos de 
excelente nível técnico e muito 
equilíbrio entre as jogadoras. 
Confira as vencedoras de cada 
chave:
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CONFRATERNIZAÇÃO 
CARNAVAL E DIA DA MULHER
No dia 08 de março, as 
tenistas do Esporte Clube Sírio 
se reuniram para celebrar o 
Carnaval e o Dia das Mulheres. 

Quase 30 participantes 
disputaram diversos jogos de 
duplas durante toda manhã 
e puderam desfrutar de um 

excelente café da manhã no 
espaço das raquetes.

CURSO IFBT CLUBE JUNIOR
Nos dias 27 e 28 de abril, o 
Instituto Franco Brasileiro 
de Tênis – IFBT realizou no 
Esporte Clube Sírio o Curso 

Clube Junior de aprendizagem 
de tênis. O curso teve como 
público alvo os professores 
de tênis, com o objetivo de 

apresentar novos métodos de 
ensino para crianças.
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AMISTOSOS
AMISTOSO INFANTOJUVENIL
No dia 03 de abril, os tenistas Infantojuvenis 
do Esporte Clube Sírio receberam os meninos e 
meninas do Monte Líbano. As quadras de tênis do 

Sírio tiveram uma tarde de muitos jogos, muita 
diversão e muito competição entre os atletas 
mirins dos dois clubes.

AMISTOSO FEMININO CLUBE IPÊ
No dia 15 de abril, nossas mulheres 
representaram o Esporte Clube Sírio no Ipê 
Clube. Aproximadamente 20 tenistas do Sírio 
foram ao nosso clube vizinho para desfrutar 
um dia de muitos jogos e integração. Com 
muita garra e alegria as nossas jogadoras 
puderam mostrar a força e a evolução do 
tênis feminino do nosso clube.

AMISTOSO FEMININO PAULISTANO
No dia 04 de abril, as mulheres do Esporte Clube Sírio 
receberam as mulheres do Club Atlhetico Paulistano para 
uma manhã de muitos jogos amistosos de duplas. Ao 
todo mais de 30 mulheres puderam usufruir de um dia 
de muita diversão, jogos, integração e um excelente café 
da manhã.

TREINAMENTO INFANTOJUVENIL
O mês de abril marcou o início 
da nossa turma de treinamento 
competitivo mirim. Esse novo 

projeto do Departamento de 
Tênis tem como objetivo 
formar um grupo de jogadores 

infantojuvenis que irão 
defender o Esporte Clube Sírio 
nos mais diversos torneios.
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COPA FUTURO KIDS
Esse ano o Esporte Clube Sírio 
teve a oportunidade de receber 
uma etapa da Copa Futuro Kids, 
campeonato que tem como um 
dos seus objetivos despertar as 
crianças para a prática do tênis 
em competições.
O torneio contou com 7 
categorias, com faixas etárias 
variando de 08 a 11 anos, 
masculino e feminino, 
com a inscrição de mais de 

100 participantes, além de 
um excelente público nas 
arquibancadas.
O Esporte Clube Sírio marcou 
presença no torneio com 4 
tenistas (Felipe Castro, Felipe 
Thamer, Luca Ashcar e Marcelo 
Vartanian) que representaram 
muito bem as cores do clube, 
fazendo grandes exibições e 
deixando uma boa impressão 
sobre o trabalho realizado.

No sábado, 20/04, tivemos 
concomitantemente com a 
Copa Futuro Kids o Festival 
Funny Tennis. O evento contou 
com a participação de mais de 
20 crianças do Esporte Clube 
Sírio. Os pequenos passaram 
uma tarde muito divertida, 
aprendendo através de 
brincadeiras e jogos educativos.
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I TORNEIO DE BEACH TENNIS
CHAVE MASCULINA
CAMPEÕES       Adriano Betinjane/  
         Fabio Bunemer

VICES         Marcelo Haddad/
         Rodrigo Sarkis

CHAVE FEMININA
CAMPEĀS         Gisele Makul/ 
         Marcia Arruda

VICES         Leila Arida/ 
         Soraya Katchvartanian

No dia 17 de março, ocorreram 
as finais do I Torneio de Beach 
Tennis chaves Feminina e 
Masculina. A chave feminina 
contou com 13 duplas, 
enquanto a chave masculina 
contou com 21 duplas, que 
jogaram durante 1 mês em 
busca do título do primeiro 

Campeonato do Beach Tennis 
do Esporte Clube Sírio.
O torneio foi marcado por 
jogos de alto nível e partidas 
decididas nos detalhes.  O 
público que compareceu em 
peso na final pôde desfrutar de 
um jogo com excelentes pontos 
disputados.
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ESTREIA DA CATEGORIA 
VETERANOS NA COPA SÍRIO
A Copa Sírio começou em 
Fevereiro, mas a volta da 
categoria Veteranos nesta 
temporada foi somente no 
dia 19 de Março. Marrocos 

e Emirados Árabes abriram 
os jogos e, na sequência,   os 
outros times estrearam: Djibuti, 
Iêmen e Iraque, compondo os 
cinco times desta Categoria. 

Nesta temporada temos o apoio 
de alguns patrocinadores, aos 
quais agradecemos a parceria; 
FM Hostel, Hero Worx, Meng e 
Sala Vip.

EMIRADOS ÁRABES

IEMEN

MARROCOS DJIBUTI

IRAQUE
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A temporada do futebol de 
menores teve início em 16 
de março com um evento 
recreativo para os garotos de 
todas as categorias: jogos de 
futebol no society e futsal no 
salão. A garotada se divertiu 
bastante com os jogos, sorvete 

e pipoca.
Após o start na temporada do 
Futebol de Menores, houve 
a abertura do Campeonato 
Interno, em 06 de abril, com 
duas categorias: Dente de 
Leite e Infantil. Cada categoria 
é composta por quatro 

times, sendo eles: Juventus, 
Manchester City, Manchester 
United e PSG. As duas 
categorias receberam uniformes 
completos dos seus respectivos 
times. 

FUTEBOL MENORES: 
CAMPEONATO INTERNO
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ARRITMIA CARDÍACA E ATIVIDADES 
FÍSICAS: OS PRINCIPAIS CUIDADOS
A arritmia cardíaca é uma 
condição que consiste na 
alteração do ritmo das batidas 
cardíacas. Quando se manifesta, 
o sangue pode não chegar 
em quantidade suficiente nos 
outros órgãos do corpo, ou 
pode ocorrer uma sobrecarga 
do músculo cardíaco, por conta 

das batidas aceleradas.
Geralmente, a arritmia 
cardíaca pode ser controlada 
com facilidade através de 
medicamentos. Porém, ainda 
existem muitos casos em que 
a doença apresenta gravidade 
e requer um pouco mais de 
atenção, como por exemplo em 

pessoas que praticam atividades 
físicas. 
Existem alguns cuidados 
essenciais que o indivíduo deve 
ter antes de realizar qualquer 
tipo de exercício. E é justamente 
sobre isso que vamos falar neste 
artigo.

A arritmia é muito frequente 
em pessoas que praticam 
atividades físicas intensas. De 
acordo com especialistas, o 
excesso pode ser cometido 
por falta de informação, por 
isso, é fundamental consultar 
o médico para saber qual 
a frequência correta das 
atividades, e se você está ou 
não apto para realizá-las.
De início, deve ser feita 
uma consulta cardiológica 
e um eletrocardiograma 
em repouso. Logo após, 
serão realizados exames não 
invasivos, para que o médico 

avalie o músculo cardíaco 
(miocárdio).
Caso o paciente possua 
algum histórico familiar da 
doença, como pais e avós que 
já tiveram arritmia cardíaca, 
infarto, AVC, e até morte 
súbita, a atenção deverá ser 
redobrada antes de praticar 
qualquer tipo de exercício.
Também poderá ser 
solicitado ao paciente 
um teste de esforço, para 
avaliar o comportamento 
do coração enquanto corre 
na esteira. Esse teste avalia 
o desempenho do coração 

durante o exercício físico, e 
pode revelar alterações no 
ritmo cardíaco, na irrigação 
sanguínea do coração e na 
pressão arterial durante a 
atividade.
Outro tipo de avaliação do 
ritmo cardíaco é realizado 
através de um exame 
chamado Holter, que grava 
e analisa o ritmo cardíaco 
durante 24 horas. Isso 
ajudará o médico a detectar 
com qual frequência e 
intensidade que os exercícios 
poderão ser praticados de 
maneira segura.

CONSULTAR O MÉDICO CARDIOLOGISTA É FUNDAMENTAL
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INTENSIDADE E TEMPO DOS EXERCÍCIOS
A frequência, o tempo e a 
intensidade da atividade física 
dependerão, inicialmente, 
da gravidade do problema. 
Por exemplo, o paciente que 
apresenta uma arritmia de 
baixo risco, como a extra-
sístole, terá a chance de realizar 
qualquer tipo de exercício, sem 
restrição.

Já naqueles que apresentam 
uma arritmia cardíaca com 
riscos mais altos, o ideal é 
sempre praticar atividades 
físicas de acordo com as 
recomendações médicas, ou 
ainda, fazer exercícios leves e 
caminhadas de curta duração. 
É importante lembrar que 

somente com a orientação 
do cardiologista a frequência 
dessas atividades poderá 
aumentar.

O mais importante é que o 
coração seja mantido sempre 
abaixo da zona de frequência e 
do ritmo que apresentam riscos 
maiores54.

Caso você tenha realizado alguma atividade física que exigiu 
esforço, o ideal é permitir que o músculo retome seus 
batimentos normais, cada vez que finalizar um exercício. O 
mais recomendado é que o ritmo seja diminuído de forma 
progressiva, até que o coração volte ao seu movimento 
normal.

Se após as atividades o corpo ainda estiver cansado, é 
recomendado um tempo de descanso até que consiga 
retomar o compasso, lembrando sempre que o coração 
precisa dessa pausa para que possa ser submetido a um novo 
exercício físico.

DESCANSAR APÓS AS ATIVIDADES

Augusto Scalabrini Neto
 Cardiologista, é graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
É Professor Livre Docente da mesma Universidade e Coordenador dos Programas de 
Residência Médica em Cardiologia do Hospital Sírio Libanês. Professor Adjunto da 
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e Docente Invitado da Universidad 
Finis Terrae em Santiago, Chile. Coordena vários projetos de investigação nacionais e 
internacionais em Educação Médica e Simulação. Augusto Scalabrini Neto é fundador e 
Ex Presidente Reeleito da ABRASSIM (Associação Brasileira de Simulação em Saúde), e 
fundador e Presidente Passado da FLASIC (Federación Latino Americana de Simulación 
Clínica). Foi o primeiro latino-americano a ser indicado Presidente do International 
Meeting for Simulation in Healthcare. É membro efetivo do Comitee for Simulation da 
AMEE (Association for Medical Education in Europe) e membro da comissão julgadora 
do Prêmio Aspire, modalidade Simulação, da AMEE.
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A fazenda (Tom Robbin Smith)

Daniel acreditava que os pais aposentados levavam uma vida tranquila numa fazen-
da isolada na Suécia. Mas seu mundo vira de pernas para o ar ao receber um telefone-
ma. “Sua mãe... ela não está bem”, diz seu pai. “Ela teve um colapso psicótico e foi in-
ternada num hospital”. Antes que Daniel consiga embarcar no avião para a Suécia, recebe 
outro telefonema, agora de sua mãe: “Tudo que esse homem falou para você é mentira. 
Eu não sou louca. Não preciso de um médico. Preciso da polícia...”. Dividido entre duas 
versões da mesma história, e indeciso sobre em quem acreditar, Daniel se torna ao mes-
mo tempo juiz e júri do relato desesperado da mãe, que traz à tona segredos do passa-
do, mentiras e a possível conspiração para encobrir um crime que envolve o próprio pai.

BIBLIOTECA
Homo Deus (Yuval Moah Harari)

Neste Homo Deus: uma breve história do amanhã, Yuval Noah Harari, au-
tor do estrondoso best-seller Sapiens: uma breve história da humanidade, 
volta a combinar ciência, história e filosofia, desta vez para entender quem 
somos e descobrir para onde vamos.  Qual será nosso destino na Terra?

O lago místico (Kristin Hannah)

Esposa e mãe perfeita, Annie vê o seu mundo desabar de uma hora para ou-
tra quando é abandonada pelo marido. A fuga momentânea é para Mystic, a 
pequena comunidade onde ela cresceu e onde o seu pai ainda vive. Lá, Annie 
começa a se reerguer novamente, descobrindo o amor por si mesma, por um 
velho amigo solitário e por sua filha, uma garotinha que acaba de perder a 
mãe. Tudo está se encaixando, até que o seu ex-marido reaparece... 

Um mais um (Jojo Moyes)

As coisas andam ruins para Jess Thomas. O marido se mandou. Ela tenta sustentar os dois fi-
lhos trabalhando em dois empregos. Sempre foi otimista. Sempre fez tudo certo. Como seria 
se, só uma vez, ela fizesse algo definitivamente errado, mas que poderia fazer toda a diferen-
ça para eles? Ed Nicholls é um milionário do ramo da tecnologia cuja vida está desmoronan-
do quando ele se depara com Jess e a família na beira da estrada. Em um ato de generosidade 
ele concorda em lhes dar a carona que poderá mudar para sempre a história de Jess.

Deixada para trás (Charlie Donlea)

Duas colegas são raptadas. Quando já haviam perdido as esperanças de encon-
trá-las com vida, Megan aparece. Um ano depois, Megan lança um livro con-
tando o seu martírio naquelas duas semanas. Trata-se de um relato triunfante e 
inspirador, exceto por um detalhe inconveniente: Nicole continua desaparecida.
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PALESTRA: 
O PROFETA - DE KHALIL GIBRAN
O Núcleo de Cultura Árabe do 
Sírio, em parceria com o Sindi 
Clube, promoveu (em 30 de 
março) a palestra “O Profeta - 
de Khalil Gibran”. Apresentada 

pela professora Lúcia Hele-
na Galvão: poetisa, filósofa e 
professora da Nova Acrópole 
(Escola Internacional de Filoso-
fia) a palestra foi acompanhada 

por uma plateia de mais de 700 
pessoas que lotou o Salão Nobre 
do Clube.

“O Profeta” é uma maravilhosa 
viagem espiritual através de um 
dos grandes clássicos do século 
XX. Foi escrito em inglês e 
traduzido em 40 idiomas. É um 
conjunto de meditações sobre 
temas universais como o amor, 
a morte, a família e a esperança. 
Gibran Khalil Gibran nasceu no 
Líbano em 1883 e faleceu em 
Nova Iorque em 1931, com 

48 anos. Foi ensaísta, filósofo, 
prosador, poeta, conferencista, 
pintor e um dos três mais 
importantes renovadores da 
literatura árabe. Sua obra trata 
de temas como o amor, a 
amizade, a morte, a natureza e 
outros, com influências dispares 
que vão de Nietzsche, William 
Blake e a Bíblia.
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No dia 06 de abril, a Escola 
Sírio recebeu pais e filhos para 
realizarem juntos algumas 
atividades. A manhã começou 
com uma contação da história: 
“O homem que amava caixas” 
e em seguida as famílias 

participaram de oficinas: arte, 
inglês,música e jogos.
Na oficina de arte, cada família 
confeccionou um brinquedo 
com caixas de papelã, na 
de inglês exploraram o 
vocabulário referente ao tema 

e pintaram um quadro da sua 
família. A professora de música 
propôs brincadeiras musicais 
e, na oficina de jogos, todos 
puderam brincar e jogar com 
os jogos confeccionados pelas 
crianças.

A FAMÍLIA NA ESCOLA

OFICINA DE ARTEOFICINA DE INGLÊSOFICINA DE INGLÊS

OFICINA DE MÚSICA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA OFICINA DE ARTE

“Gostamos muito do Dia da Família. Pudemos presenciar as 
aulas e participar. Escutamos músicas que nossos filhos sabem 
e nem sabíamos. Adoramos os jogos feitos por eles e o quanto 
é legal reciclar! Também gostamos muito da ‘aula de arte’. 
Fizemos um carrinho, onde gostamos muito do resultado. 
Muito obrigada “.
Rafaela Kherlakian Caminha - mãe da Maria Luiza e da Laura

Depoimentos “O Dia da família foi 
muito especial para nós! 
Ter a oportunidade de estar 
próximos e conhecer melhor 
a equipe de professores com 
quem nos relacionamos 
menos,ou nem conhecíamos,e 
especialmente vivenciar um 
pouco do que a Helô vive 
no dia a dia da escola foi 
delicioso,surpreendente e nos 
encheu de alegria. Obrigada 
pela oportunidade e que 
venham mais dias como este”.
Beatriz Passaro Chaguri Youssef - 
mãe da Heloisa
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O SÍRIO DO BEM 
NÃO PARA, NUNCA!
Nas últimas semanas, as vo-
luntárias do Departamento de 
Filantropia do Clube....
Veja por onde o Sírio do Bem 
passou:
- Distribuição de toucas e 
cachecóis na Sociedade de São 
Vicente de Paulo (SSVP), no 
dia 13 de março. A instituição é 
uma organização civil de leigos, 
homens e mulheres, dedicada 
ao trabalho cristão de caridade. 
- Visita a Casa Ninho em 20 de 
março. A Casa Ninho de Apoio 
a Criança Carente com câncer é 
uma associação civil de direito 
privado, de fins filantrópicos 
e de caráter beneficentes. Lá 
foram distribuídos perucas 
de princesas para as meninas, 
toucas de personagens para os 
meninos e toucas e cachecóis 
para os adolescentes.
- Já em 3 de abril as voluntárias 
passaram pelo Lar Vicentino, 
uma entidade sem fins lucrati-
vos, fundada em 1972 por um 
grupo de Vicentinos preocu-
pados com idosos em situação 
de risco social e abandono.  
Os idosos receberam toucas e 
cachecóis.
- Por fim, em 26 de abril, foi 
a vez da AACC. Na instituição 
foram distribuídos perucas 
lúdicas e toucas com persona-
gens para as crianças e toucas 
e cachecóis para adolescentes. 
Além disso, crianças e acom-
panhantes receberam ovos de 
Páscoa doados pelo colégio 
Augusto Laranja.
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Desafio Mantinhas do Bem
O Desafio Mantinhas do Bem, 
proposto pelo Departamento 
de Filantropia do Sírio, tinha 
a meta de arrecadar seis mil 
novelos de lã (Círculo ou 
Mollet) para a confecção de 
mantinhas, toucas, cachecóis e 
perucas lúdica até 7 de junho. 
Com a ajuda de voluntárias, as-
sociados e outros parceiros esta 
meta foi batida com 40 dias de 

antecedência. Parabéns a todos! 
Tudo que for produzido será 
doado para Associação Cruz 
Verde. 

Todos podem doar algo
Um gesto simples e que pode 
fazer uma grande diferença. 
Doar cabelos, por exemplo. O 
GRAAC é uma das instituições 
que pode receber sua doação. 
Inspire-se no exemplo do 
jovem Leonardo Halti. 

Rifa do Bem
E por falar em pequenos 
gestos que fazem uma grande 
diferença... O que pode ser 

mais gratificante que ajudar 
uma pessoa querida como 
a professora Rose Korb? As 
voluntárias do Sírio do Bem 
promoveram uma rifa de 
malas de viagem para ajudar a 
professora Rose. Com a ajuda 
de muitos associados, que 
amaram a ideia de ajudar e 
ainda poder ganhar a rifa, foi 
possível presentear a professora 
com uma cadeira modelo 
scooter motorizado, que ajuda e 
muito na autonomia de pessoas 
com mobilidade reduzida nos 
membros inferiores. 
Siga no Instagram: 
@projeto.perucasdossonhos 

Quando participamos de um projeto como o “Sírio do 
Bem”, nos tornamos pessoas melhores. Não porque 
ensinamos, mas porque aprendemos com essas pessoas 
especiais a quem dedicamos nosso trabalho. Elas nos 
ensinam resistência, força, esperança e capacidade de 
superação. Desejo que tenhamos sempre o privilégio de 
estarmos ao lado dessas pessoas especiais, pois nos garante 
um comprometimento maior com a vida. Feliz por fazer 
parte deste projeto. Marilu Maluf (1)

Sim , com certeza. 
Porque neste projeto tive 
oportunidade de  conhecer 
outras sócias que como eu 
amam aquecer o coração 
daqueles que carecem de 
atenção,  carinho e amor 
.  A cada trabalho uma 
demonstração de gratidão 
que vem através de um 
sorriso, de um abraço e até 
mesmo num simples olhar.
Eliane Bulos (3)

Sim indicaria para minha melhor amiga.  O Sírio do 
Bem é uma ação humanitária de mão dupla: faz bem às 
instituições que recebem as doações e faz muito bem a 
quem confecciona mantas, cachecóis, toucas, etc... Porque 
nos conhecemos, trocamos estórias de vida, receitas e 
aprendemos umas com as outras às vezes estamos no 
papel de alunas outras na de professor. Isso é troca, 
companheirismo e amor. Maria julia Giovannetti (2)

VOCÊ INDICARIA 
O SÍRIO DO BEM 
PARA UM AMIGO?

(1)

(2)

(3)
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O Sírio do Bem é um 
projeto em que todos 
ganham: de um lado, as 
pessoas que ajudamos, 
dando o nosso carinho e 
a nossa arte; e do outro, 
nós as voluntárias, que 
crescemos e evoluímos 
como seres humanos. 
Além disso, a integração 
entre o grupo é 
fantástica! Indicaria com 
certeza para a minha 
melhor amiga! 
Maria do Carmo Luz 
Antibas (5)Eu indicaria o Sírio do bem para uma amiga, porque fazer o 

bem, principalmente a quem não tem muitas condições é uma 
grande recompensa e ver aqueles rostinhos felizes por darmos 
um pouquinho de carinho é muito bom. Rosa Saccab (6)

Sim! Claro! Tanto que indiquei e já chamei algumas amigas 
pra participarem comigo. O Projeto Sírio do Bem nos faz 
sentir parte de um todo, de estarmos contribuindo para 
um Brasil melhor, para melhorarmos como seres humanos. 
Essa sensação gratifica, engrandece a alma e nos tira das 
preocupações básicas do dia a dia para um bem maior. Bem 
esse que volta em dobro para gente. É muito melhor dar do 
q receber. Ao nos doarmos, recebemos em dobro amor, afeto, 
satisfação. É essa experiência maravilhosa desejo a todas as 
minhas queridas amigas. Cristina Letayf Fernandes (8)

Sim, eu indicaria o 
Sírio do Bem para 
minha melhor amiga, 
porque participar deste 
projeto nos faz muito 
bem. Além do bem 
que possamos fazer 
para os necessitados, a 
participação, o trabalho 
em grupo é bastante 
agradável e motivador. 
A turma é muito boa e 
alegre. Recomendo.
Lilian Christofe (7)

Eu o indicaria a todas amigas que, seja por já saberem fazer 
crochê ou tricô, ou pelo interesse em aprender tais artes 
manuais, possam dispor de algumas horas do seu dia para 
executar peças a serem distribuídas para  bebês/crianças/
adultos/idosos atendidos por instituições carentes, hospitais, 
asilos, etc... O Projeto Sírio do Bem visa e proporciona às 
voluntárias que dele participam, não só a filantropia em si, 
mas também ao “amor” que emana em cada confecção! Ver 
a alegria nos olhos de quem as recebe não tem preço. Enfim, 
passaria horas descrevendo a minha satisfação por ser parte 
integrante desse Projeto! O Sírio do Bem simplesmente faz o 
“Bem” sem olhar a “Quem”.  Sandra Maria de Andrade (4)

Eu indicaria o Sírio do Bem porque é um projeto 
maravilhoso que me faz muito bem! Ajudar quem precisa, 
colocando amor em cada ponto que crochetamos ou 
tricotamos! Além disso, é um grupo fantástico, pronto para 
qualquer desafio! Sem falar no companheirismo, na energia, 
na alegria dos nossos encontros! Orgulho de fazer parte dele! 
Vera Kalil

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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VAGAS ABERTAS NO BALLET 
RECREATIVO
A Turma Infantil do Ballet Re-
creativo do Clube - quartas-fei-
ras das 17h30 às 18h30 na Sala 
Multiuso - da professora Lilian 

Mirândola ainda está com vagas 
abertas. Uma grande oportuni-
dade para as crianças entrarem 
em contato com o mundo do 

balé. Informe-se na Secretaria 
Social!

PBT - PROGRESSING BALLET TECHNIQUE
Também existem vagas para 
interessadas na aula de PBT da 
professora Virgínia Abudd. O 

Progressing Ballet Technique 
(PBT) é uma técnica de 
inovação para desenvolver 

a memória muscular e para 
melhorar o treinamento de 
ballet. Participe!
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SEMANA DA MULHER 2019
Entre os dias 8 e 15 de março, 
aconteceu mais uma edição da 
Semana da Mulher. Durante 
este período as associadas do 
Clube tiveram a sua disposição, 

como sempre, diversas opções 
de oficinas, palestras, atividades 
de estética, aulas abertas, baile 
da saudade, happy hour com 
degustação de cerveja e bazar. 

Veja a seguir alguns momentos 
desta semana de atividades 
exclusivas: 
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NOITE DO DABKE
Em 13 de abril, das 19h às 
23h no Restaurante Social, 
aconteceu mais uma Noite 
do Dabke. Os associados que 
prestigiaram o concorrido 

evento, que exalta as 
tradições musicais, culturais 
e gastronômicas árabes, 
puderam apreciar show com 
Jihad Smaili, apresentação do 

Grupo de Dabke do Sírio, banda 
árabe, dança do ventre além de 
comidas típicas árabes.
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RESORT DAY
Um dia inteiro para você, 
com tudo que o Clube oferece 
e muito mais. Foi sob este 
mote que aconteceu em 16 de 
março, o Resort Day. Um novo 
evento dedicado ao associado, 

sua família e amigos. Um dia 
cheio de atrações em cada 
canto do Clube. Teve de tudo: 
atividades na Piscina Social e 
na Coberta, na Quadra Externa, 
no Campo de Futebol e Quadra 

de Areia. Tudo isso com food 
trucks variados, músicas com 
DJ´s e também ao vivo com 
o Charmutos do Samba. Para 
variar, mais um evento de 
sucesso realizado no Clube.
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60ª NOITE DO CHARUTO
Com direito a recorde de 
público aconteceu, em 11 de 
abril no Terraço do Salão Nobre, 
a Noite do Charuto. Mas não 
foi apenas mais uma Noite 
do Charuto, foi a 60ª edição 
do tradicional evento e a 14ª 

realizada de forma ininterrupta. 
A Confraria do Charuto do Sírio 
esteve em peso para apreciar o 
destaque da noite, o charuto do 
cubano Quai D’orsay - bitola 
54. E que venham mais edições!
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TORNEIO DE SNOOKER INTERNO 
REGRA INGLESA

1º colocado: Gilberto Sckaier
 
2º colocado: Georges Zein

3º colocado: Matheus Farah

O Torneio de Snooker Interno 
Regra Inglesa, que acontece 
ao longo do ano, promoveu a 
premiação dos vencedores de 
sua última edição. Diferente do 
jogo de sinuca comum, a regra 
inglesa é jogada com bolas sem 

numeração, essa identificação 
faz-se pela cor de cada bola. 
Ganha a partida quem terminar 
com mais pontos. Os campeões 
da última edição do torneio 
foram:
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INSTAGRAM
@CLUBESIRIO
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GALERIA
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MELHORIAS E MOBILIÁRIO
O Clube segue com diversas 
obras em andamento neste ano, 
sempre pensado no melhor 
para o associado.  Veja a seguir 
o que já está sendo feito:
Instalação de um novo placar 
eletrônico no Campo de 
Futebol, que substituirá o atual.

NOVOS SOFÁS E POLTRONAS PARA O PRIMEIRO ANDAR DA SEDE NOVA

TERRAÇO DO RESTAURANTE SOCIAL RECEBEU NOVAS CADEIRAS NOVOS BANCOS NO HALL DOS ELEVADORES NOS SUBSOLOS

RESTAURO DA MESA DO HALL DA SEDE SOCIAL

PLACAR ANTIGO INSTALAÇÃO DO NOVO PLACAR ELETRÔNICO
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Ampliação da área e construção 
de novos banheiros no deck da 
Piscina Social atrás do Bar da 
Piscina.

NOVOS OMBRELONES NO ENTORNO DA PISCINA SOCIAL

NOVAS ESPREGUIÇADEIRAS

OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS BANHEIROS NO DECK DA PSICINA SOCIAL ATRÁS DO BAR DA PISCINA
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Além destas em andamento tem mais novidades por aí nos próximos meses:

- Substituição das telhas da arquibancada do Campo de Futebol;

- Substituição das cadeiras da arquibancada do Campo de Futebol;

- Instalação de novas telas entre o Campo e as quadras de tênis;

- Nova pintura da quadra do Racha;

- Reforma do piso do Ginásio Principal;

- Reforma do carrossel no Playground;

- Instalação de nova infraestrutura para conectar o elevador da sede nova ao gerador;

- Substituição do sistema de aquecimento dos chuveiros dos vestiários; 

- Reforma do Cantinho do Bebê;

- Troca da iluminação antiga do Campo de Futebol por lâmpadas de led.

QUIOSQUE DO RESTAURANTE ESPORTIVO RECEBEU NOVAS CADEIRAS

RESTAURO DE CADEIRAS DE VIME DA SALA DAMASCO

SALA DO DEPAM JÁ FINALIZADA E EM USO

SALA DO DEPAM EM OBRAS

AQUISIÇÃO DE NOVAS CADEIRAS DE RODAS



57



58

SÍRIO CAMPEÃO, CARNAVAL 
NO IBIRAPUERA 
Há quase 40 (a serem com-
pletos em 6 de outubro) o 
Esporte Clube Sírio derrotou o 
iugoslavo Bosna por 100 a 98 
e tornou-se o primeiro clube 
brasileiro a se sagrar campeão 
mundial de basquete, conquis-
tando a Copa Intercontinental 
de 1979 e levando um lotado 
ginásio do Ibirapuera lotado 
ao êxtase. Oscar terminou com 
incríveis 42 pontos, Marcel e 
Marquinhos deixaram 22 pon-
tos cada.
A voz eternizada de Luiz No-
riega na TV Cultura dizia: 
“convertendo dois mais para 
a equipe da Iugoslávia. Dois 
segundos… Termina! Sírio, 

Campeão Mundial de basquete-
bol!”. Silvio Luiz, na TV Record, 
soltou “Sírio campeão! Carnaval 
no Ibirapuera!”. Este segundo 
grito de campeão também é o 
título do documentário reali-
zado por Gustavo Maia Mag-
nusson,  Felipe Bochini Foltran, 
Lucas Gabriel Carneiro Louzas, 
Luís Otávio Pessoa de Lucca e 
Mathias Barreto Sallit para a 
Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas. 
Sírio campeão! Carnaval no Ibi-
rapuera! traz relatos de jogado-
res que disputaram aquela final, 
de Cláudio Mortari, técnico do 
time e também de torcedores, 
jornalistas contemporâneos à 

conquista e outros membros 
da comissão técnica do Sírio. O 
documentário está na íntegra 
no Youtube, basta procurar por: 
Sírio campeão! Carnaval no 
Ibirapuera. 
Também, para relembrar esta 
conquista, uma equipe do 
jornalismo Esportivo da  Rede 
Globo esteve no Sírio, em 8 de 
abril, para uma entrevista com 
o cestinha Oscar Schmidt. Na 
ocasião ele comentou detalhes 
da conquista pelo Clube e rea-
firmou todo seu amor para com 
o Sírio. A entrevista foi ar no 
programa Globo Esporte e está 
disponível em: 
www.globoesporte.globo.com
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Nord Anglia  Performing Arts Festival The Americas, 2019

The British College of Brazil
agora é credenciada para oferecer o  
IB Diploma Programme
Nord Anglia Education Schools, já reconhecida mundialmente por 
sua excelência acadêmica e grandes parcerias,  chegou ao Brasil 
oferecendo um ensino que acompanha as mais modernas 
tendências mundiais de educação. O grupo proporciona 
oportunidades sem precedentes na educação Internacional 
oferecida no Brasil, preparando seus alunos  para um futuro de 
constantes mudanças.

No Brasil desde 2011, a The British 
College of Brazil (BCB) tornou-se, 
em pouco tempo, a escola 
internacional  mais procurada por 
famílias de estrangeiros vivendo no 
Brasil. Em dezembro de 2017, BCB, 
tornou-se parte da família de 
esescolas da Nord Anglia  Education 
(NAE), formado por mais de 61 
escolas internacionais em 28 
países.. “Fazer parte do Nord Anglia 
education permite que nosso 
currículo seja reforçado por meio 
de colaborações com as melhores 
oorganizações do mundo, como o 
Massachusetts Institute of 
Tech-nology (MIT), o King’s College 
de London e a 
UNICEF ”, conta Duncan Rose, 
diretor da instituição.
“O NAE também oferece aos nossos 
alunos acesso a eventos e 
excursões internacionais, 
reforçando uma consciência 
global.” As experiências incluem, 
por exemplo, expedições à 
Tanzânia, aos Nord Anglia 
EduEducation  Global Games em 
Orlando FL,   Summer camps na 
Europa, América, Asia e aos 
festivais de arte em Orlando. O 
acesso ao portal Global Campus 
(que conecta alunos do mundo  
todo em atividades e competições 
online) e “nossa aboonline) e “nossa abordagem 

 resulta em alto desempenho 
escolar e dá aos alunos as 
habilidades essenciais para se 
desenvolverem no século 21”, 
avalia Duncan Rose. “Incentivamos 
seu filho a pensar mais alto, dentro 
de uma perspectiva global e de 
uma abouma abordagem personalizada da 
aprendizagem. Não há limite para 
o que nossos alunos, 
colaboradores e comunidades 
podem alcançar.”

A escola primária da BCB baseia-se 
no Currículo Nacional Inglês (ENC) 
para crianças a partir dos 2 anos – 
95% dos professores são 
britânicos. Além disso, contamos 
com outras disciplinas, como 
língua portuguesa, história, cultura 
e e geografia do Brasil, oferecendo, 
assim, uma certificação dupla. “As 
crianças despertam sua 

curiosidade natural e as 
habilidades necessárias para fazer 
análises e pesquisas, para ter 
independência na aprendizagem 
que será mantido por toda a vida”, 
diz o diretor.
No níNo nível secundário, o Currículo 
Nacional Inglês é ensinado aos 
alunos do 7º ao 9º ano, seguido 
pelo Certificado Geral Internacional 
de Educação Secundária (IGCSE) no 
10º e 11º ano e o IB Diploma 
Programme no 12º (a partir de 
agagosto de 2019) e 13º ano ( partir 
de agosto de 2020). A  BCB forma 
cidadãos globais, com consciência 
social, moral, ambiental e cultural, 
que querem – e podem – causar um 
impacto positivo na sociedade”, 
afirma Duncan Rose.

A The British College of Brazil 
possui duas unidades, ambas em 
São Paulo – uma na Cidade Jardim 
e outra na Chácara Flora 
(www.britishcollegebrazil.org).

“Incentivamos seu 
filho a pensar mais 
alto, dentro de uma 
perspectiva global e 
de uma abordagem 
personalizada da 
aprendizagem.”



60

UMA REVISTA IMPRESSA PODE 
PREJUDICAR O MEIO AMBIENTE?
Há centenas de anos, o papel 
e a comunicação impressa têm 
sido os meios de comunicação 
preferidos da humanidade. 
Mesmo em um mundo 
multimídia, continuam a ser 
muito eficazes e atrativos, e se 
usados de forma responsável, 
são, sem dúvidas, sustentáveis. 
Uma pesquisa internacional 
com mais de 10.700 
participantes de dez países 
mostra que os leitores confiam, 
desfrutam e obtém um 
entendimento mais profundo 
das informações quando 
impressas, revelando sinais de 
fadiga digital e preocupação 
evidente com a segurança e a 
privacidade.
Ela aponta que o impresso 
ainda tem um poderoso 
impacto na leitura recreativa 
- livros, revistas, notícias e 
compras por catálogo. Os 
computadores são preferidos 
na leitura de documentos 
transacionais como contas 
e declarações, enquanto os 
celulares e tablets são os 
dispositivos menos populares 

para leitura.
Por isso acreditamos que a 
melhor opção para nossos 
associados continua sendo a 
versão impressa da revista Syrio. 
Veja a seguir alguns mitos e 
fatos sobre a produção de papel  

e entenda porque a revista 
que você tem em mãos é um 
produto sustentável. 
O mito
Produzir papel sempre destrói 
as florestas
O fato
A produção de papel apoia a 
gestão sustentável de florestas
O mito
Papel é ruim para o meio 
ambiente
O fato
O papel é um dos poucos 
produtos verdadeiramente 
sustentáveis
O mito
A produção de papel utiliza 
muita energia não renovável e 
possui uma alta emissão de 
carbono
O fato
A maior parte da energia 
utilizada é renovável
O mito
Somente o papel reciclado 
deve ser usado
O fato
O papel produzido a partir 
de florestas sustentáveis é 
necessário para se iniciar o 

ciclo do papel
O mito
A comunicação impressa e o 
papel produzem muito lixo
O fato
O papel é um dos produtos 
mais reciclados no mundo
O mito
A comunicação eletrônica 
é mais ecológica do que 
comunicação impressa e papel
O fato 
A mídia eletrônica também 
possui impactos ambientais
O mito
As pessoas preferem a 
comunicação digital 
O fato
Muitos consumidores valorizam 
a comunicação impressa
O mito
Produzir papel sempre destrói 
as florestas
O fato
A produção de papel apoia a 
gestão sustentável de florestas.
Produzido com informações 
do site da Two Sides, uma 
organização global, sem fins 
lucrativos, criada em 2008 por 
membros das indústrias de 
celulose, papel e comunicação 
impressa. 

Produzido com informações do site da Two Sides 
(uma organização global sem fins lucrativos) e 
com colaboração de: Ogra - Oficina Gráfica.
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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.

R
e

sp
o

n
sá

ve
l T

é
cn

ic
o

: D
r.

 L
u

iz
 V

al
e

n
te

 –
 C

R
M

 4
8

2
77

 www.hcor.com.br

Siga-nos nas redes sociais.
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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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