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A CONTA
É SIMPLES:
COM A
SUPERGET
VOCÊ
RECEBE
MAIS.
CRÉDITO
À VISTA
DÉBITO
Peça já a sua em
www.superget.com.br
4*Oferta

válida para PF e MEI

PÁSCOA DO DEPAM

Icone criado por Luis Prado

Nem a chuva atrapalhou o evento de Páscoa do
Depam. Mas de 300 crianças vieram ao Clube
no dia 14 de abril para participar de diversas
atividades: recepção com personagens, oficinas de
chocolate e infláveis no Salão Nobre e a caça ao
tesouro, o mais esperado pelas crianças.
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16ª SÍRIO TEEN RUNNING
Conhecida como “Corrida do
Depam”, essa edição da Sírio
Teen Running (que ocorreu
em 9 de junho) contou com a
presença de 155 inscritos, que
foram separado por idade e

simplesmente correram. Todas
as crianças receberam um kit
de participação e medalha.
Além disso, houve um sorteio
de uma bike elétrica entre os
participantes. Quem ganhou

o prêmio foi a pequena Luiza
Maluf Damasceno. Foi um
evento que alegrou o domingo
dos pais que compareceram
para torcer pelos seus filhos.
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GINCANA DO DIA DAS MÃES
No dia 11 de maio, foi
realizada uma Gincana do Dia
das Mães, com a presença de
várias modalidades esportivas:
Tênis, Judô, Ginástica Artística,
Vôlei, Futebol, Taekwondo e
DEPAM, com o objetivo de
sociabilização e integração entre
Mães, filhos e professores.
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NOVOS APARELHOS NA ACADEMIA
Sempre trazendo novidades para seus associados,
a Academia do Clube Sírio disponibilizou novos
aparelhos para quem gosta de malhar:
Elevation Chin - Dip - Leg Raise 2
O Chin - Dip - Leg Raise 2 é uma máquina
adequada às necessidades específicas de exercícios.
Os bancos e racks premium Signature Series
integram-se de maneira uniforme a outras partes
para permitir um treinamento de força de alta
qualidade.
Hammer Strength Iso - Lateral Decline Press
A Iso-Lateral Shoulder Press apresenta pilhas de peso
separadas que fornecem movimentos divergentes e
convergentes independentes. Os braços de exercício
são contrabalanceados para reduzir a resistência

ELEVATION CHIN DIP - LEG RAISE 2

HAMMER STRENGTH ISO LATERAL DECLINE PRESS 2

inicial para os praticantes, e os pegadores viram
para fora para permitir entrada e saída fáceis.
Hammer Strength Iso - Lateral Decline Press 2
A MTS Iso-Lateral Decline Press apresenta pilhas
de peso separadas que fornecem movimentos
divergentes e convergentes independentes. O
ângulo de pressionamento fornece um estímulo
peitoral ideal e o encosto do assento é em ângulo
para oferecer entrada e saída fáceis.
Hammer Strength Select Hip and Glute
O Hammer Strength Select Hip and Glute é uma
parte fundamental da progressão do treinamento
de força. Máquina combinada com um sistema
de came bidirecional que possui uma resistência
imediata para treinamentos de alta velocidade.

HAMMER STRENGTH ISO LATERAL SHOULDER PRESS

HAMMER STRENGTH SELECT
HIP AND GLUTE

SPINNING DO DIA DAS MÃES

Icone criado por Luis Prado

Nos dias 11 e 12 de maio foi
realizado o evento de Dia das
Mães no Spinning. O evento
contou com a presença de 74
pessoas que se divertiram com
músicas animadas e uma aula
de altíssimo nível.
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FESTIVAL DE NATAÇÃO
A família é a base para a formação da nossa
personalidade. Através do núcleo familiar na
infância que desenvolvemos nossa opinião e visão
de mundo. Crescemos e nos desenvolvemos com
os estímulos e apoio que a família nos proporciona.
A natação infantil, assim como outros esportes, por
meio de Festivais tem o objetivo de incentivar o

autodesenvolvimento, a disciplina e a determinação
na conquista de objetivos traçados. O Festival,
realizado dia 5 de maio, conseguiu aproximar
ainda mais nossas famílias e estimular nossas
crianças a continuarem neste esporte tão benéfico e
importante que é a Natação.

PÁSCOA NA NATAÇÃO
segurança, as “aulas especiais”, como a da Páscoa,
unem diversão, aprendizado e saúde. Nossas
crianças também ganharam um delicioso cone de
chocolate com coelhinho para marcar este evento.

Icone criado por Symbolon

As aulas recreativas no meio líquido podem trazer
muita satisfação às crianças. Desta forma, com o
objetivo de manter as crianças na Natação que é
um esporte de extrema importância para a saúde e
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DE
NADAR NO INVERNO
durante o inverno.

Reduz riscos de doenças
respiratórias: O inverno é
muito caracterizado pela grande
incidência de pessoas com
problemas respiratórios, causados
pelas baixas temperaturas e
pela baixa humidade do ar. A
natação, por ser praticada em
ambiente úmido, pode ajudar a
prevenir e minimizar os efeitos
de doenças como asma e rinite.
Nadar também fortalece os
músculos torácicos, aumentando
a elasticidade dos pulmões.
Ajuda a controlar o peso:
Naturalmente, as pessoas
consomem alimentos mais
calóricos e em maior quantidade
durante o inverno e a natação é
considerada uma das melhores
atividades para a queima de
gordura e o controle do peso. Por
isso, não abandone os treinos de
natação durante o inverno.
Melhora ou mantém o
condicionamento físico:
Interromper por completo as
atividades físicas durante o
inverno fará com que você perca
toda resistência e fortalecimento
que conquistou. A natação é um
ótimo exercício para manter o
condicionamento físico ou até
melhorá-lo durante o inverno.

da água unidos ao trabalho de
respiração tornam a musculatura
do coração mais forte,
eliminado a gordura da região
e aumentando a capacidade de
bombear sangue pelo corpo,
estimulando assim a circulação
sanguínea.
Alivia dores nas costas: Sabe
aquela dor chata nas costas
que costuma piorar durante o
inverno? Praticar exercícios na
piscina pode ajudar a diminuir
ou, até mesmo, acabar com
esse problema. A natação torna
a musculatura mais forte e
enrijecida, além de melhorar
as articulações. O ambiente
livre de impacto é ideal para o
fortalecimento e para ganhar
resistência, já que é possível tirar
um peso significativo das costas.

Cuidados
Apesar dos inúmeros benefícios,
alguns cuidados devem ser
adotados por quem quiser
praticar esportes aquáticos

Pessoas com desvios posturais,
por exemplo, precisam treinar
apenas sob o cuidado de um
professor, que deve ser alertado
sobre o problema. Dessa forma,
o profissional irá adequar
atividades que não forcem
as curvaturas patológicas ou
retificações.
De qualquer maneira, a natação
é muito indicada para esse tipo
de problema. Com os exercícios
corretos, o praticante sentirá
uma melhora significativa no
alinhamento postural e perceberá
diminuição de dores.
Tome cuidado também com
o choque térmico. Além de se
exercitar em uma piscina coberta
e aquecida, não esqueça de levar
tolha, roupão e chinelo para se
proteger logo que sair da água.
Ao sair da piscina, seque-se e
agasalhe-se. Na sequência, já
no vestiário, tome um banho
quente, seque os cabelos e
agasalhe-se para evitar choque
térmico, mesmo que esteja
sentindo calor. Lembre-se que
é muito importante secar os
cabelos e proteger os ouvidos.
Fonte: www.purewater.com.br

Diminui a incidência de
doenças cardiovasculares: Os
movimentos praticados debaixo
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FITNESS DANCE - MÃES E FILHOS

Durante a semana que antecedeu o Dia das
Mães, as mamães do Fitness Dance tiveram a
oportunidade de convidar seus filhos e suas mães

para esta aula que combina ritmos variados de
dança, condicionamento físico e diversão.

MARATONA FITNESS PRÉ PÁSCOA

Com o objetivo de manter os
alunos motivados nas aulas de
ginástica, ao mesmo tempo que
tira a todos da zona de conforto,

a Maratona Fitness foi realizada
(nos dias 17,20 e 21 de abril)
na Sala Multiuso 1 com aulas especiais e treinos intensos como

FITNESS DANCE
Salsa, rumba, mambo, merengue,
cúmbia e bachata são alguns dos
ritmos latinos que estão invadindo as aulas de Fitness. Nesta
aula, em que o principal objetivo
é o ganho de condicionamento
físico, todos podem dançar sem
se preocupar com o certo ou o
errado, e a diversão é garantida.
Todo mês um estilo diferente,
participe do Fitness Dance, terças
e quintas às 17h e as quartas e
sextas às 10h30. Não tem desculpa para ficar fora dessa.
12

o HIIT (High Intensity Interval
Trainning), termo em inglês
para Treino Intervalado de Alta
Intensidade.

SAÚDE E CORREÇÃO POSTURAL

Uma Aula Postural consiste
em um trabalho muscular que
engloba todos os músculos

estabilizadores (cintura
escapular), ou seja: ombro,
costas, coluna lombar e

abdômen junto com membros
inferiores dando ênfase ao
fortalecimento de glúteo
médio e quadríceps. Todas
as sequências dos exercícios
são elaboradas de forma
coerente, gradual e de fácil
execução tendo como objetivo
principal o desenvolvimento
da consciência corporal.
Ferramenta essencial para
desenvolver uma postura,
equilíbrio e fortalecimento
muscular.

VISITA MONITORADA À SALA SÃO PAULO
Em 21 de maio as associadas
participantes do grupo do SIMI,
Ginástica Feminina e Yoga,
tiveram a oportunidade de
conhecer a história do edifício
que abrigou a antiga Estrada de
Ferro Sorocabana no ‘período
áureo do café’ e que hoje é sede
da Orquestra Sinfônica de São
Paulo.

TREINO INSANO
Na última quarta-feira do mês
de maio aconteceu mais um
Treino HIIT com o grupo de
Treino Insano que pratica
todas as quartas e sextas das
18h às 19h30. O HIIT (em
inglês High-intensity interval
training) conhecido no Brasil
como Treino Intervalado de
Alta Intensidade ou Treino
Cardio, é um exercício que
considera um esforço máximo
num determinado tempo
com sequências de descanso.
O grupo de associados que

frequenta o Treino Insano,
eventualmente, participa deste
tipo de treinamento para se

auto avaliar quanto ao nível de
condicionamento físico e força.
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VI COPA PAULISTA DE GINÁSTICA ARTÍSTICA
No último dia 13 de abril de
2019 (sábado) as alunas da
Ginástica Artística do Esporte
Clube Sírio participaram da
VI Copa Paulista de Ginástica
Artística, organizada e sediada
na Escola Paulista. O evento
teve como objetivo incentivar a

pratica da modalidade, visando
a integração das equipes e
o aprimoramento técnico.
A Copa ofereceu diferentes
opções de séries e níveis para
verificação do desenvolvimento
das ginastas, sendo dividida
em dois momentos: Festival

- (feminino) e Competição
(feminino). Entre as oito
equipes, o Esporte Clube Sírio
se posicionou em 5° lugar
somando 445,10 pontos na
classificação geral.

A PRÁTICA DE YOGA E SEUS BENEFÍCIOS
A prática regular de yoga, além de ser divertida e
proporcionar uma sensação de prazer, melhora o
equilíbrio, reduz a fadiga, diminui a ansiedade,
alivia o estresse, melhora o humor e o sono, reduz
a dor, baixa o colesterol, enfim, melhora a qualidade de vida. Dúvida? Venha praticar e fazer sua
autoanálise (svãdhyãya)!
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Efeitos das posturas
- Postura do triângulo (Trikonãsana)
Tonifica os músculos das pernas, remove a rigidez
do quadril, alivia dores nas costas, fortalece os
tornozelos etc.
- Guerreiro II (Virabhadrãsana II)
Além de modelar traz flexibilidade para os músculos das pernas, tonifica os órgãos abdominais etc.

INTERCÂMBIO DE JUDÔ NO CLUBE
ATLÉTICO MONTE LÍBANO
Dia 4 de maio foi realizado
o XXXVII Torneio de Judô do

Clube Atlético Monte Líbano. O
Esporte Clube Sírio obteve os

seguintes resultados:

CAMPEÃO NO FESTIVAL:
GABRIEL ALMEIDA CARDOSO
VITOR DAUD
FELIPE DAUD
PAULO JUZENAS JAKOVAC
CAMPEÃO TORNEIO:
TIAGO CABARITTI COSTA
VICE-CAMPEÃO:
THOMAS HADDAD

CAMPEONATO PAULISTA
FASE INTER-REGIONAL
Nos dias 06 e 07 de abril
as Delegacias Regionais da
Federação Paulista de Judô
deram o início às fases
regionais e inter-regionais do
Campeonato Paulista 2019.

O associado Luis Guilherme
Haddad, o último da esquerda
para a direita, conseguiu um
excelente resultado no neste
campeonato, subindo ao pódio
na 3a colocação. Parabéns!

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Todo último sábado de cada
mês, o SIMI faz festa para
seus aniversariantes. No mês
de abril os aniversariantes
foram a Sra. Cleide Ayumi e
o nosso querido associado Sr.
Nicolau. No mês de maio a Sra.
Amparo Berenguer Sukarie,
a Sra. Maria Salim Curiati e o
Sr. Falze Haddad. Para quem
ainda não faz parte de SIMI

(Sirio Melhor Idade), ou não
conhece este programa, saiba
que o intuito deste projeto é
trazer saúde e qualidade de
vida aos nossos associados,
com aulas de ginástica,
hidroginástica, musculação na
academia e eventuais passeios
que trazem cultura, diversão e
confraternização.
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CORRIDA TRIBUNA DE SANTOS 2019

No dia 19 de maio aconteceu a 34ª edição da
corrida Tribuna de Santos, a segunda maior
corrida de rua do País. Entre os mais de 20
mil inscrito para percorrer a prova de 10

quilômetros, com início no Centro e chegada
na Praia do Gonzaga, estava a galera do Grupo
de Corrida do Sírio, que levou dez atletas para a
prova.

CORRIDA VOLTA À ILHA DE FLORIANÓPOLIS 2019
Já se tornou tradição o Clube
participar da corrida Volta
à Ilha. Neste ano o Grupo

de Corrida foi com força
total: duas equipes com 8
participantes em cada. Isso
possibilitou a
conquista do
3º Lugar na
categoria C e
do 5º lugar
na categoria
Geral.
Veja quem
participou:
Elias Bulos
Neto; Sérgio
Simbol; Luiz

Jamil Akel; Roselli Vieira Mafra;
Nelson Francisco Machado;
Pupo Pastana; Eduardo Marques
Leite; Claudia Regina Barbosa
de Oliveira;
Ana Paula Simões Ferreira;
Marcos Roberto Kruszlicz;
Vilma da Silva Pereira; Juliana
Capella Valias Lassala; Osvaldo
Fedi Trabulsi; Ana Cristina
Cordeiro Ghattas; Walter
Guibeissi Filho;
Lúcia Helena Mendonça Ruiz.

MARATONA DE PARIS 2019
Entre os 55.000 corredores
de 145 nacionalidades
diferentes que, em 14 de abril,
participaram da 43ª edição da
Maratona de Paris estavam dois
associados: Ricardo Beirão e
Eduardo Reboredo. Parabéns!.
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COPA IPÊ CLUBE
Em mais um jogo da Copa Ipê
Clube, o time feminino do Sírio
venceu o Colégio Rosário por 3
sets a 1. O destaque da partida
foi nossa levantadora, a Helena.

COPA PINHEIROS
A Copa Pinheiros é mais um
dos campeonatos disputados
pelos atletas do Voleibol
Menores. Na partida mais
recente das nossas atletas, com
destaque para atleta Isadora
(estreante na competição) o
Sírio venceu a equipe do St.
Paul’s School por 3 sets a 0.

DESAFIO DE HABILIDADES
Dia 11 de maior foi realizado o
Desafio de Habilidades do Voleibol
Menores. Como não poderia deixar
de ser os atletas vieram em peso ao
evento. Conheça os campeões de
cada desafio:
DESAFIO DE SAQUE: Tarsila
DESAFIO DE ATAQUE: Felipe
DESAFIO DE LEVANTAMENTO/TOQUE: Luana Árida
DESAFIO DE PASSE/MANCHETE: Sophia Leite
DESFIO 4X4: Equipe Campeã foi o quarteto formado pelos atletas Fernando, Giovanna, Isadora
e Amira.
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CLASSIFICAÇÃO E DESTAQUES
DO CAMPEONATO INTERNO
Encerrado o primeiro turno
do Campeonato Interno de
Basquete Adulto é hora de saber
a classificação e os destaques da

FELIPE JOSEPH
Líder de pontos: 127
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competição. Os dados foram
obtidos através do sistema de
Estatísticas da FIBA, utilizado
no basquete profissional. O

Sirio trouxe essa tecnologia para
os jogos do seu campeonato.
Parabéns a todos os time e a
todos os atletas em destaque.

NICOLAS PFEUTI
Rebotes ofensivos: 22

RENE CORRAL
Rebotes defensivos: 72

VITOR MAHANA
Líder de assistência: 23

ARTUR SACCAB
Líder de tocos: 14

GUILHERME ESTEFAN
Pontos/Minutos: 1,07

GABRIEL URBINI
Rebotes/Minutos: 0,5

I BEACH TENNIS
DUPLAS MISTAS
Foi realizado no mês de maio
o segundo torneio de Beach
Tennis do ano, e o primeiro
de Duplas Mistas, com um

homem e uma mulher
formando a parceria. O torneio
foi um sucesso e contou com
a participação de 27 duplas

divididas em 9 grupos,
totalizando 42 jogos. Confira os
vencedores:

CAMPEÕES

Marcia Arruda/ 		
Vitor Mahana

VICES

Nicole Kyriakos/
Willian Kyriakos

AMISTOSOS DE BEACH TENNIS
noite de muitos jogos, bastante
intercâmbio e um excelente
banquete.
Já no dia 14 de junho as nossas
Beach Tenistas receberam o
Círculo Militar para mais um

amistoso. As quadras de areia
do Sírio tiveram uma manhã
de muita diversão, muita
integração e um café da manhã
delicioso.

Icone criado por Made

No dia 04 de junho os nossos
Beach Tenistas receberam a
Associação dos Oficiais da
Polícia Militar para uma série
de jogos. Ao todo mais de 20
pessoas puderam usufruir uma
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IV DAVIS SÍRIO
No dia 08 de junho foi
realizada a IV Davis Sírio,
o torneio da família! O
torneio contou com mais

20

de 120 inscritos, recorde da
competição, entre homens,
mulheres e crianças, sendo
divididos em 4 equipes:

Rogerio Perez, CNS, Dr Ghattas
e VSantos. A grande campeã
foi a equipe CNS, seguida pela
equipe Dr. Ghattas.

VII TORNEIO INFANTOJUVENIL
No decorrer do mês de maio
ocorreu o VII Infantojuvenil,
torneio que contou com mais

de 40 participantes divididos
em 6 chaves. Nossos pequenos
tenistas fizeram bonito nas

quadras do Esporte Clube Sírio.
Confira os vencedores de cada
chave:

CHAVE VERMELHA
Bruna Ashcar
Bernardo Guedes

CHAVE LARANJA
Raquel Suriani

CHAVE LARANJA
Léo Francisco

CHAVE VERDE FEMININA
Roberta Takahashi
Laura Gama

CHAVE VERDE MASCULINA
Luca Ashcar
Davi Soares

CHAVE AMARELA N2
Felipe Castro
Bruno Soares

CHAVE AMARELA N3
Philippe Adas
Pedro Sarhan
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SÍRIO NO INTERCLUBES
O primeiro semestre de 2019
reservou boas notícias para
o Tênis do Esporte Clube
Sírio. Tivemos um total de
oito categorias inscritas no
Interclubes, sendo que três
delas chegaram à grande final.
Adriana Vieira, Adriana Schultz,
Andrea Maia, Fernanda Yazigi,
Thais Xerfan, Thania Xerfan e
a capitã, Doris Mattar, foram
vice-campeãs da categoria

DF19B, perdendo uma final
muito disputada contra o
Paulistano.
Sergio Adas, Paulo Gallas,
João Maksoud e Ibsen Uvo,
também foram vice-campeões,
perdendo a final da categoria
55MC para o Paineiras.
A equipe formada por: Anis
Saliba, Daniel Mattar, Guillermo
Lemmo, Pablo Albano, Ricardo
Mitaini, Roberto Day e Rodrigo

Lia fez uma campanha incrível,
passando por Hebraica, Círculo
Militar, Monte Líbano e, na
grande final, Alphaville, para
conquistar o título da categoria
DM40A.
Parabéns a todos os tenistas que
representaram o Esporte Clube
Sírio de maneira brilhante!

IV DUPLAS FIXAS
O IV Duplas Fixas, torneio de
duplas feminino, chegou ao
fim com muitas emoções e

jogos empolgantes! Disputado
em 3 chaves (A, B e C) o
torneio contou com mais de

50 participantes. Confira as
vencedoras de cada chave:

CHAVE A
Alaíde Wolff e Claudinha Adas
Adriana Vieira e Cibele Flores

CHAVE B
Thais Xerfan e Thania Xerfan
Lucy Joseph e Amelinha Said

CHAVE C
Fabíola Thamer e Rachel Skaf
Rose Mafra e Mari Salge
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VI DUPLAS 80
O VI Duplas 80, torneio de
duplas masculino, contou
com o recorde de inscritos em
2019. Foram 68 participantes
divididos em duas chaves.

Depois de muitos jogos
equilibrados e emocionantes
as duplas compostas por Bruno
Sousa/Valdir Santos e Marco
Chadad/Sergio Gama chegaram

à final da chave A. Na chave B,
Marcio Soares/Roberto Anbar
venceram os irmãos Bernardo e
Fernando Maluhy, conquistando
o título.

FESTA JUNINA
O dia 18 de junho foi
marcado por muita alegria
e jogos nas quadras de tênis

do Esporte Clube Sírio. Mais
de 30 mulheres, a caráter,
compareceram ao Espaço das

Raquetes para usufruir de um
delicioso café da manhã e curtir
uma manhã de muito tênis.
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IX LADIES SIRIO
Na edição nº 273 da Revista
Syrio os nomes e fotos das
campeãs e vice-campeãs do IX
Ladies Sírio foram publicados

de forma incorreta. Desta
forma estamos republicando,
corretamente, as vencedoras de
cada chave:

Anúncio Ogra
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CHAVE A
CAMPEĀ
VICE

Adriana Vieira
Andreia Maia

CHAVE B
CAMPEĀ
VICE

Fernanda Yazigi
Simone Marino

CHAVE C
CAMPEĀ
VICE

Thania Xerfan
Thais Xerfan
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COPA SÍRIO KIDS

No sábado, 1° de junho, foram
realizadas as finais do primeiro
turno da Copa Sírio Kids, o

campeonato interno de futebol
de menores. Na Categoria Dente
de Leite, a equipe Manchester
City venceu a Juventus por 3 gols
a zero, conquistando o primeiro
turno e se classificando para
a final do campeonato! Lucas
Ayoub (2) e Luca Ashcar fizeram
os gols da vitória do City. Pela
Categoria Infantil o Manchester
City jogava pelo empate contra
Manchester United por ter feito

PANINI DAY
No feriado de 1º de maio, foi
realizado o Panini Day. O Evento
que contou com mais de 100
participantes teve a iniciativa
de promover a integração entre
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os alunos, pais e convidados do
Futebol de Menores, com muita
diversão e atividades físicas e,
claro, os álbuns de figurinhas
da Panini!

a melhor campanha no turno.
Mas o título parecia estar distante
depois que Diego Arruda e
Gabriel Haddad marcaram para o
United, abrindo 2 a 0. Mas o City
foi guerreiro e buscou o empate
com gols de Gustavo Ferreira
Caldoncelli e Pedro Carlesse,
conquistando o primeiro turno
e se classificando para a grande
final do campeonato.

COPA SÍRIO
Depois de muita disputa e
equilíbrio chegaram ao fim os
primeiros turnos das categorias
Principal,Veteranos e Masters.
Na Categoria Principal o título

foi decidido nos pênaltis!
Após empatarem no tempo
normal por 0 a 0, Argélia e
Egito foram para a “loteria
do futebol” e a Argélia se deu

melhor, vencendo o primeiro
turno e garantindo vaga na fase
semifinal do Campeonato.

CAMPEÃO CAT. VETERANOS - IEMEN

CAMPEÃO CAT. MASTERS - ARÁBIA SAUDITA

Pela Categoria Veteranos, Iêmen e
Emirados Árabes fizeram um jogo
de muitos gols! Com a vitória por 4
a 2 o Iêmen conquistou o primeiro
turno e carimbou o passaporte para
a fase semifinal. A final do primeiro turno da Categoria Masters foi

CAMPEÃO CAT. PRINCIPAL - ARGÉLIA

dominada pela Arábia Saudita, que
conquistou uma vitória contundente por 4 a 0 sobre a Líbia, vencendo
o primeiro turno e se credenciando
para a disputa do título da Copa
Sírio na grande Final!

VICE CAMPEÃO CAT. VETERANOS - EMIRADOS
ÁRABES

VICE CAMPEÃO CAT. PRINCIPAL - EGITO

CAMPEÃO SUPER MASTERS - PALESTINA

A Categoria Super Masters segue com
o primeiro turno em andamento

com as equipes Bahrein, Sudão, Palestina e Líbano disputando o título.

VICE CAMPEÃO CAT. MASTER - LÍBIA

NOVO PLACAR
O dia 25 de junho foi marcado
pela estreia do novo placar do
campo de futebol. O painel de
LED de 4m x 2m literalmente
trouxe mais brilho ao campo

de futebol e à Copa Sírio. Além
do futebol, o painel poderá ser
utilizado para vários outros
eventos, em benefício do
Esporte Clube Sírio.
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OBESIDADE
Até há pouco tempo, a obesidade era considerada
simplesmente como o resultado de uma ingestão
excessiva de calorias associada à vida sedentária,
e o obeso era tido como uma pessoa “sem força de vontade”, recaindo sobre ele uma enorme
culpa pelo seu estado. Estudos atuais, no entanto,
trouxeram evidências de que a herança genética é
muito importante na gênese da obesidade:
- gêmeos idênticos mostram um padrão de evolução do peso muito semelhante, mesmo que não
tenham sido criados juntos;
- o grau de obesidade de crianças adotadas assemelha-se muito mais com o de seus pais verdadeiros
do que com o de seus pais adotivos.
Mas nem tudo é genética. Não ocorreram mudanças genéticas tão importantes nos últimos anos que
justificassem este aumento alarmante da obesidade
no mundo. Ocorreram, isto sim, grandes modificações nos hábitos de vida dos povos.
As migrações podem nos mostrar com clareza a
influência do meio ambiente na gênese da obesidade. Japoneses que moram no Japão aumentam
de peso quando migram para os Estados Unidos,
pois modificam sua alimentação e tornam-se
mais sedentários. O mesmo acontece com índios
que saem de suas tribos para viver nas cidades,
absorvendo os hábitos de vida pouco saudáveis
dos “civilizados”. O progresso tecnológico gerou
facilidades (automóveis, escadas-rolantes, elevadoDietas drásticas e/ou muito restritivas.
Na ânsia por perder muito peso em pouco tempo,
muitas vezes as pessoas optam por dietas drásticas e/
ou muito restritivas. Mas dificilmente alguém consegue
comer tão pouco ou com tantas restrições alimentares
por muito tempo; muitas vezes o rebote vem com episódios de compulsão alimentar: você vai devorar tudo
o que ver pela frente, e com isso trazer os quilinhos
de volta. Além disso, se você diminui muito a ingestão
total diária de calorias, o organismo interpreta isso
como um alerta de escassez de alimentos, e se defende
economizando, diminuindo o seu metabolismo, o que
torna mais difícil emagrecer. Outro problema: quanto
mais rápido perdemos peso, perdemos também maior
quantidade de massa magra, o que diminui ainda mais
o metabolismo, favorecendo o reganho de peso. Dica:
Evite dietas drásticas e/ou muito restritivas. Procure fazer uma alimentação saudável. Avaliação e acompanhamento com nutricionista para adequar a alimentação às
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res, controles-remotos, internet, etc) que, paradoxalmente, ao mesmo tempo que trazem conforto,
conspiram contra a saúde ao fazer as pessoas ficarem cada vez mais sedentárias. Isto acontece tanto
no trabalho (automação) como nos momentos de
lazer (videogames, televisão). Além disso, a industrialização tornou os alimentos mais acessíveis,
mais palatáveis, e mais refinados. O tamanho das
porções aumentou, e as pessoas estão consumindo
cada vez mais alimentos de grande densidade energética, com altos teores de açúcar e gordura saturada. Lutar contra todos esses hábitos enraizados na
sociedade é como nadar contra a maré. Assim, em
programas de emagrecimento, é comum em muitos momentos acontecer uma dificuldade maior
para a perda de peso, ou até reganho de peso, o
que faz muita gente desanimar ou até desistir do
tratamento. Aqui vão algumas explicações de porque isso acontece e algumas dicas para você refletir
e persistir na batalha contra os quilinhos indesejados. Mas lembre-se de que é sempre importante uma avaliação com endocrinologista/clínico
para excluir problemas médicos que possam estar
causando ganho de peso ou dificultando a perda
de peso, e que precisam de tratamento como, por
exemplo, transtornos alimentares, apnéia do sono,
hipotireoidismo, excesso de produção de cortisol,
efeito colateral de medicamentos, e tantos outros.

suas necessidades e atividade física pode ajudar muito.
Ficar muitas horas sem se alimentar.
Se você passa muitas horas sem se alimentar, a fome
pode tornar-se incontrolável na próxima refeição, e
você vai acabar ingerindo um número maior de calorias. Pular o almoço e só jantar, por exemplo, não é
um bom negócio, pois você vai chegar em casa com
muita fome e comer demais. Podemos comparar nosso
organismo a uma máquina, uma máquina que processa
os alimentos para obter energia, e, como toda máquina,
ele tem uma capacidade máxima que deve ser respeitada. Imagine uma máquina de lavar roupa que tem
capacidade para lavar 7 quilos de roupa. O que acontece se você colocar 21 quilos de roupa de uma só vez
nesta máquina? Ela quebra. Mas se você fizer com que
ela funcione 3 vezes, lavando 7 quilos de cada vez, ela
vai funcionar direitinho. Dica: Não pule refeições. Não
fique muitas horas sem se alimentar.

Comer rápido.
Quando a gente come, nosso organismo precisa de
mais ou menos vinte minutos para enviar ao nosso
cérebro a mensagem de que já comemos o suficiente.
Esta mensagem precisa chegar ao cérebro para que
ele produza substâncias que vão gerar a sensação de
saciedade. Se você come depressa, não há tempo para
que esta mensagem de que já foi atingido o número
de calorias necessário para “matar a fome” chegue ao
cérebro, você não vai ter a sensação de saciedade, não
vai ficar satisfeito mesmo já tendo comido o suficiente, e vai acabar comendo demais. Dica: Cultive o
hábito de comer devagar, sem ansiedade, mastigando
bem os alimentos. Faça da refeição um prazer, saboreando os alimentos, sem pressa e sem ansiedade.
Comer em situações de estresse.
Quando você está estressado, nervoso, ou discutindo
problemas com alguém, seu organismo está produzindo hormônios do estresse (cortisol, adrenalina,
e outros) que favorecem o aumento da glicemia e o
depósito de gorduras, além do aumento da pressão
arterial. Portanto, comer nessa hora não é uma boa
ideia, pois sua máquina metabólica não está preparada para receber e metabolizar corretamente os
alimentos. Além disso, você vai tender a comer mais
rápido e comer quantidades maiores, sem perceber o
quanto ingeriu. Dica: Reserve um horário tranquilo
para as refeições, não trabalhe ou discuta enquanto se
alimenta. Lembro-me da minha avó que dizia que o
horário da refeição é sagrado e que devemos comer
em paz: sábios conselhos.
Sedentarismo.
A atividade física nos traz uma série enorme de benefícios. Em primeiro lugar, quando a gente pratica
uma atividade física, nosso cérebro produz substâncias chamadas endorfinas, que fazem com que a
gente tenha uma sensação gostosa de bem estar, a
nossa disposição melhora, nosso humor melhora.
Além disso, a atividade física aumenta nossa massa
muscular e aumenta nosso gasto de calorias. A atividade física também ajuda no controle da glicemia,

MENSAGEM FINAL: A obesidade resulta de uma
complexa interação entre a genética, como fator predisponente importante, e o ambiente, como fator desencadeante e mantenedor do aumento de peso, sendo
fundamental para sua prevenção e tratamento a implementação de mudanças no estilo de vida. Não existe
CURA para a tendência ao ganho de peso. Emagrecimento com saúde se faz de maneira progressiva e duradoura,
através de mudanças PERMANENTES no estilo de vida e
harmonia entre corpo e mente. Anete Hannud Abdo

sendo importantíssima no tratamento dos diabéticos,
e ajuda a melhorar a pressão alta e o colesterol. Fazendo 30 minutos de caminhada 5 vezes por semana
você reduz em 40% a chance de ter um infarto! Dica:
Pratique atividade física. Para começar, uma simples caminhada diária pode ajudar muito! Qualquer
atividade física é válida, mesmo aquelas do seu dia a
dia, como subir e descer escadas, andar até a padaria, brincar de bola com os filhos ou com os netos, e
tantas outras. Quanto menos horas você permanecer
sentado, melhor. O importante é que você escolha
uma atividade física com a qual você se identifique,
que lhe dê prazer, pois só assim você vai conseguir
fazê-la regularmente. Ter prazer na atividade física é
realmente a chave, a palavra mágica para que a gente
não desista, pois atividade física é para sempre. Importante: para atividades mais intensas, é importante
a avaliação cardiológica prévia, e a orientação do
educador físico para evitar lesões.
Problemas psicológicos.
Muitas vezes as pessoas buscam no prazer da comida
um alívio para problemas psicológicos mal resolvidos. Depressão e ansiedade também podem contribuir para o ganho de peso. Dica: Cuide do emocional, não só do físico. Pergunte-se sempre se a fome
que você está sentindo é por falta de comida, de
nutrientes, ou se é uma fome emocional. A resposta
a esta pergunta pode significar muito em termos de
que tipo de tratamento você precisa. Muitas vezes um
acompanhamento psicológico pode ser de grande
ajuda.
Horas de sono.
Dormir menos do que o necessário, ou dormir mal,
altera a dinâmica de vários hormônios relacionados
ao controle da fome e da saciedade, como a grelina
(produzida pelo estômago), a leptina (produzida
pelo tecido adiposo) e a insulina (produzida pelo
pâncreas), e até mesmo altera as escolhas alimentares para alimentos mais calóricos, predispondo ao
aumento de peso. Dica: Respeite seu horário de sono
noturno.
Anete Hannud Abdo
- Médica Endocrinologista Graduada em
Medicina pela USP
(1978), especialista em
Endocrinologia e Metabologia pela Sociedade
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
(1982). Doutora em
Endocrinologia pela
Faculdade de Medicina
da USP (1989).
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BRIMOS - A HISTÓRIA DA IMIGRAÇÃO
ÁRABE PARA O BRASIL
Dia 13 de abril, sábado, o
Núcleo de Cultura Árabe do
Sírio promoveu o lançamento
do livro Brimos – a história da

imigração árabe para o Brasil.
A sala Palmira esteve cheia para
receber Marta Tajra (autora e
diretora executiva da Editora

Zahle) que realizou uma palestra sobre o tema em conjunto
com o lançamento do livro.

OS ÁRABES E A CIÊNCIA
No sábado, 25 abril, foi a vez da
palestra Os Árabes e a Ciência.
Ocupando a Sala Palmira, a
palestra, também promovida
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pelo Núcleo de Cultura Árabe,
foi proferida pela Profª Drª
Soraya Soubhi Smaili - reitora
da Universidade Federal de São

Paulo (desde 2013) e Professora
Titular do Departamento de
Farmacologia da Escola Paulista
de Medicina - Unifesp.

IBRAHIM HANNA E EXCÊNTRICOS
SÍRIOS-LIBANESES NO SUL DE MINAS
Outro lançamento, precedido de palestra que foi
promovido pelo NCA, foi o do livro “Ibrahim
Hanna e Excêntricos Sírios-Libaneses no Sul de
Minas” de Romeu Abílio - mestre em Direito,

juíz aposentado e professor univsersitário. O
lançamento ocorreu dia 27 de abril, também na
Sala Palmira.

SÍRIO TOUR - APARECIDA
Com saída na sexta-feira, dia 31
de maio, e volta no sábado, dia
1º de junho, aconteceu mais um
Sírio Tour. Os associados desta vez

viajaram cerca de 170 quilômetros,
com destino a cidade de Aparecida,
interior de São Paulo. A cidade,
conhecida como “Capital Mariana

da Fé,” é o maior centro de
peregrinação religiosa da América
Latina. Como sempre o Sírio Tour
foi um sucesso.
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EXAME DA ROYAL
ACADEMY OF DANCE
No dia 5 de junho as alunas do
Balé do Sírio tiveram a oportunidade de se submeterem
ao exame da Royal Academy

of Dance. A Royal é a maior
organização de ensino de dança
do mundo e, em São Paulo, o
Esporte Clube Sírio é o único

clube social que realiza anualmente seu exame. As participantes do exame deste ano foram:
ANA CAROLINA MATEUS DA SILVA
(PRE-PRIMARY)
BIANCA NIELSEN MARGI
(PRE-PRIMARY)
JULIANA CHARMY FARKUH SAMPAR
(PRE-PRIMARY)
MARIA LUISA HUMMEL MOISÉS
(PRE-PRIMARY)
RAFAELA TUMA
(PRE-PRIMARY)
ALEKSANDRA MOSETIC SHARRINGA
(PRIMARY)
BEATRIZ TAGLIA (PRIMARY)
CLARA BÉRGAMO (PRIMARY)
FERNANDA CHAMY FARKUH SAMPA
(PRIMARY)
HELENA ROCHA BRITO (PRIMARY)
JULIA BOULOS RIBEIRO DOS
SANTOS (PRIMARY)
MARIA EDUARDA HUMMEL MOSISES
(PRIMARY)
MARIA LUIZA PULVIRENTI AMBAR
(PRIMARY)
MARINA KOLOSZUK (PRIMARY)
JULIA RADUAN (GRAU III)
LAURA DAHER (GRAU III)
LAURA GAMA (GRAU III)
SUMAYA SAMED SAAB (GRAU III)
MARIANA HAJJAR (INTERMEDIATE)
JULIA PASTANA (GRAU VII)
LAURA JULIA PEDRO (GRAU VII)
LETÍCIA GOMES (GRAU VII)
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PEÇA INFANTIL BANDEIRA
DE SÃO JOÃO
do Clube e sempre com lotação
esgotada. Com direção de Olavo
Cavalheiro a peça, num cenário
de brincadeiras populares da

região nordeste, gira em torno
do alerta sobre a importância
da garantia dos direitos das
crianças e adolescentes.

Fotos: Luciana Gebara

O Grupo Teatral Sírio apresentou (nos dias 31 de maio, 1º,
7 e 8 de junho) a peça infantil
Bandeira de São João, no Teatro

34

35

ESCOLA SÍRIO APRESENTA
TRABALHO EM CONGRESSO
que apresentaram trabalhos
distribuídos em 294 diferentes
sessões, em um importante
espaço para registro de troca de
práticas e vivências de sala de
aula.
A professora Andreia Canhasso,
em parceria com a equipe,

apresentou o projeto “O mundo
dos dinossauros”, desenvolvido
em 2018 com os alunos do G3.
A participação da Escola Sírio
no evento trouxe elogios, trocas
de experiências entre as escolas
e o convite para um próximo
congresso.

Icone criado por Made by Made

A Escola de Educação Infantil
Sírio apresentou um trabalho
no ICLOC, Congresso do
Instituto Cultural Lourenço
Castanho. O 11º ICLOC foi
realizado no dia 25/05,
sábado, com participação de
escolas públicas e particulares
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FESTA JUNINA DA ESCOLA SÍRIO
Aproveitando as comemorações
da Festa Junina do Clube
os alunos da Escola Sírio
realizaram uma bela

apresentação no domingo, dia
30 de junho. Crianças, pais e
professores se divertiram para
valer e os convidados da Festa

Junina, que chegaram cedo
ao evento, tiveram uma ótima
oportunidade de ver uma das
atividades da Escola.
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CORAL DO SÍRIO NA MARATONA
CULTURAL ACESC
Como parte dos eventos da
XXI Maratona Cultural ACESC
o coral do Sírio participou
da Mostra ACESC de Coral. O

evento contou com mais de dez
corais e 300 coralistas que se
apresentaram no Clube Alto dos
Pinheiros em 2 de junho. Para-

béns a todos os associados que
realizaram uma apresentação
inesquecível.

SÍRIO NA MOSTRA ACESC DE DANÇA
Dia 9 de junho aconteceu a Mostra ACESC de
Dança, no Esporte Clube Pinheiros. A Mostra
contou com apresentações de diversos estilos
como balé clássico, sapateado, jazz, dança típica,
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dança contemporânea e dança urbana. Como já é
tradição, o Sírio foi lá e fez bonito. Os dançarinos
do Dabke e as bailarinas do Clube fizeram ótimas
apresentações.

BIBLIOTECA
A Ilha de Sacalina (Anton Tchékhov)
A Ilha de Sacalina é uma contundente denúncia do sistema prisional russo do
século XIX e um feito literário impressionante. Um jovem médico empreende
uma viagem até os confins da Rússia para documentar as terríveis condições
de vida dos condenados a trabalhos forçados em uma ilha-presídio. O relato
de um inferno – cercado de água, frio e desumanidade por todos os lados.
Este é o livro escolhido da vez do Clube de Leitura do Sírio. A próxima reunião do Clube de Leituras será em 8 de agosto.

Minha História (Michelle Obama)
Em suas memórias, um trabalho de profunda reflexão e com uma narrativa
envolvente, Michelle Obama convida os leitores a conhecer seu mundo, recontando as experiências que a moldaram - da infância na região de South
Side, em Chicago, e os seus anos como executiva tentando equilibrar as demandas da maternidade e do trabalho, ao período em que passou no endereço mais famoso do mundo.

É melhor não saber (Chevy Stevens)

Sara Gallagher nunca sentiu que pertencesse de verdade à sua família de criação.
Embora sua mãe seja amorosa e gentil e ela se dê bem com sua irmã Lauren, a
relação com o pai e a irmã caçula, Melanie, sempre foi complicada. Às vésperas de
se casar, Sara decide que está pronta para investigar o passado e descobrir suas origens. Mas a verdade é muito mais aterrorizante do que ela poderia imaginar. Sara é
fruto de um estupro, filha do Assassino do Acampamento, um famoso serial killer.
Toda a sua paz acaba quando essa história é divulgada na internet e o pai que ela
anteriormente queria conhecer resolve entrar em sua vida de forma avassaladora.

Aprendizados: Minha caminhada para uma vida
com mais significado (Gisele Bündchen)

Em Aprendizados, ela revela pela primeira vez quem realmente é e quais ensinamentos, em seus 38 anos, a ajudaram a viver uma vida com mais significado.
Uma jornada da sua infância de pés descalços em Horizontina à carreira internacional, à maternidade e ao casamento com Tom Brady. Uma obra que demonstra
grande sinceridade e vulnerabilidade, Aprendizados revela a vida íntima de uma
mulher extremamente pública.

Tudo Que a Gente Sempre Quis (Emily Giffin)
“Tudo Que a Gente Sempre Quis” é um romance promissor, que promete levar os
leitores a questionar seus valores, através das relações íntimas de seus personagens,
discutindo temas como bullying, feminismo, família e lealdade. Casada com um
membro da elite de Nashville, Nina Browning leva a vida com que sempre sonhou.
Recentemente, o marido ganhou uma fortuna vendendo seu negócio de tecnologia
e o filho adorado foi aceito em Princeton. No entanto, às vezes Nina se pergunta se
ela se afastou dos valores com que foi criada em sua pequena cidade natal.
39

VELHOS E NOVOS AMIGOS
No dia 17 de maio as
voluntárias do Sírio do Bem
visitaram a Assistência Vicentina
de Vila Mascote, instituição
fundada em 1931 e mantida
pela Sociedade de São Vicente

de Paulo, que acolhe e oferece
atendimento integral a idosas.
Lá, além de conhecer a
instituição, fizeram a entrega de
mantas para todas as senhoras
atendidas no local.

Também foi feita uma entrega
de perucas e cachecóis para as
voluntárias do Hospital A.C.
Camargo distribuírem aos
pacientes necessitados.

Vale ainda destacar o nobre gesto das associadas Marcela Kalil, de Wilma Scanavachi e de
Rita de Cássia Halti, Diretora de Filantropia
do Sírio, que fizeram a doação de seus cabelos
para o projeto Rapunzel Solidária. Esta instituição produz perucas para crianças, jovens e
adultos que estão em tratamento do câncer, e
outras doenças, como a Alopecia, que causam
a perda dos cabelos. O cabelo deve ter, no mínimo, 20 cm de comprimento, medido a partir do elástico que o prende. Conheça todos os
detalhes para a doação de cabelos acessando:
www.rapunzelsolidaria.org.br/como-doar

Icone criado por Andrejs Kirma

Já no dia 29 foi a vez de retornar
a Associação Cruz Verde, uma
entidade referência que presta
assistência adequada e amparo
às pessoas com paralisia cerebral
grave. Lá também foram doadas
as mantas feitas pelas voluntárias.
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As voluntárias também voltaram ao Itaci Instituto de Tratamento do Câncer Infantil,
um hospital público ligado ao Instituto da
Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da USP. O Itaci tem por objetivo
oferecer um espaço mais adequado, bem como
novos equipamentos, para o tratamento das
crianças e adolescentes até então atendidos no
Instituto da Criança.

Já em junho, o destaque
fica para a participação do
Departamento de Filantropia do
Sírio na Festa Junina do Clube.
Uma urna ficou disponível
para que os sócios pudessem
doar seus cartões de consumo
da festa, cada um no valor de
R$ 5, além da possibilidade de
também doar o saldo restante
dos mesmos. A ação foi um
sucesso total, com mais de mil
e quatrocentos cartões doados
para o Sírio do Bem.
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CULTURAL ÁRABE: CONHECENDO AS
DANÇAS FOLCLÓRICAS DA SÍRIA
A Revista Syrio inicia, nesta
edição, uma série de artigos e
matérias sobre a cultura árabe,
com enfoque principal na
dança e na música. Começamos
com um panorama sobre as
diversas danças folclóricas da
Síria e, para isso, contamos com
a colaboração de Marcia Dib*professora de danças árabes do
Clube.
A Síria pode ser dividida,
para fins didáticos, em quatro
grandes regiões: a faixa costeira;
uma linha de cidades paralela à
costa do Mediterrâneo (Damasco, Homs, Hama e Alepo) e
as áreas rurais ao redor delas; as
áreas desérticas, onde vivem os
beduínos (pastores nômades), e
a linha de cidades e vilas próxima ao Rio Eufrates. Cada uma
dessas regiões tem um tipo de
música e de dança. O ambiente
influencia muito o movimento,
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já que interfere na maneira de
pisar, na amplitude dos gestos,
no tônus muscular. Além do
ambiente, a atividade praticada
no dia-a-dia vai trazer elementos para a dança. E existem
também as trocas culturais com
as regiões vizinhas. Em todas as
regiões da Síria há danças masculinas, femininas e mistas.
Nas regiões rurais as danças são
alegres e dinâmicas, e possuem
muitos gestos parecidos com
aqueles usados nas práticas rurais, como o trabalho na terra, a
construção das casas e a defesa
do grupo. Aí aparecem as danças com jarros, foices, escudos,
peneiras, cestos, etc. São danças
alegres, muitas delas vinculadas
a festividades (como a colheita,
por exemplo) e geralmente
apresentadas com roupas parecidas com aquelas usadas no
campo. Nas áreas de deserto
as danças são mais fortes, com

gestos amplos (lembrando a
amplitude própria do deserto) e
passos firmes mas com molejo
(por causa da areia). Como no
deserto faz muito calor de dia
e muito frio à noite, as danças
possuem tanto movimentos
diretos e rápidos (para aquecer
no frio) como também passos
mais sinuosos (para não cansar
no calor). Neste ambiente
existem as danças com bastões
(são pastores), punhais e espadas (são utilizados para defesa)
e muitos movimentos ligados
ao seu cotidiano (tecer, bater
manteiga, etc.), além das danças
em linha, como um estilo de
dabke chamado Lala. As roupas,
tanto dos homens como das
mulheres, é larga e confortável,
como as túnicas brancas ou
pretas.

Nas áreas praianas, as danças
são alegres e descontraídas, e
seus movimentos são tranquilos, ondulatórios e amplos, com
o pisar macio, lembrando as
ondas do mar, o trabalho com
as redes de pesca, e a doçura
presente na vida praiana. As
cidades litorâneas fazem muitas
trocas comerciais e culturais
com outras regiões, e isso está
presente também nas suas
músicas e danças.
Nas cidades próximas ao Rio
Eufrates acontecem danças muito diferentes, agitadas, vibrantes, com influência iraquiana,
Samah - As danças palacianas
Estas danças não podem ser
consideradas folclóricas porque
não são populares, mas sim feitas por dançarinos contratados e
praticadas dentro dos palácios e
cortes. São danças palacianasde
caráter elegante e sofisticado,
coreografadas a partir da música
árabe erudita. É uma dança
na qual a harmonia das linhas
cria uma beleza formal. Desenvolvida a partir do século XII,
sempre utilizou movimentos
amplos, suaves e elegantes. É
considerada uma das influências
do ballet clássico ocidental, já
que as Cortes Árabes são anteriores às Cortes Europeias.

curda e turca. Mesmo o dabke
desta região é saltado (diferente
do dabke de outras regiões).
Aparecem muitos elementos
presentes nas danças do Golfo
Pérsico.
As músicas também são bem
dinâmicas, alegres e animadas.
As roupas usadas nestas danças
(quase sempre calça e túnica)
têm cores vibrantes, talvez por
influência da rota da seda.
Nas cidades da linha paralela ao
Mediterrâneo aparecem dois tipos de dança: as mais informais
e populares (festas dentro das
casas e nas praças, por exem-

plo) e as danças mais formais,
cujo conjunto é chamado de
Samah.

*Além de professora de danças
árabes do Sírio, Marcia Dib é
Mestre em Cultura Árabe pela
FFLCH/USP e autora do livro
Música Árabe: expressividade e
sutileza.
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EXPOSIÇÃO INTERNA DE ARTES PLÁSTICAS
Entre os dias 8 e 12 de maio
na Sala Damasco, com direito a
vernissage no dia 9, aconteceu
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mais uma Exposição Interna
de Artes Plásticas. Veja a seguir
algumas momentos e obras

que estiveram expostas para
apreciação dos associados.
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ALMOÇO ESPECIAL
DE DIA DAS MÃES
Mais uma vez o Salão Nobre do
Esporte Clube Sírio foi o local de
realização do Almoço Especial de
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Dia das Mães, em 12 de maio.
Um presente para todas as mães
e uma oportunidade de dividir

este momento especial com
toda a família.Veja alguns destes
momentos abaixo.
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SÍRIO NIGHT SHOW
aconteceu no dia 30 de abril a
primeira edição do Sírio Night
Show. A Boate do Clube recebeu

lotação máxima e todo mundo
se divertiu para valer.

Icone criado por Smalllike

Com direito a open bar, Dj´s
e bandas ao vivo (Dani Makul
& Blau Blau Band e Astiapira)
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36º TORNEIO DE TRANCA
O evento mais esperado pelo
pessoal que curte um bom
jogo de cartas aconteceu em
4 de maio, o 36º Torneio de
Tranca. Como sempre o evento
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foi precedido de um almoço
especial e durante o torneio
aconteceram premiações e
sorteios. Um destes foi um
pacote para o Conrad Punta del

Este Resort & Casino. A felizarda
que ganhou este grande prêmio
foi a senhora Saloa Khair El
Kadi.
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DO YOU
WANNA DANCE?
Com direito a uma Boate
lotada aconteceu, em 18 de
maio, mais uma edição do “Do
You Wanna Dance?”. Quem
compareceu seu divertiu,
cantou e dançou ao som
do DJ Sílvio Calmon e dos
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shows do Grupo100Zuera e
Banda Cowbell. Uma noite
que só o Sírio consegue
proporcionar e que sempre
deixa aquele gostinho de quero
mais. Novamente um evento
sensacional!
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FESTA JUNINA
Quem você veio encontrar aqui,
no Clube? Porque este ano a
tradicional Festa Junina do Sírio
teve de tudo para todos os gostos. Durante dois dias, 29 e 30
de junho, quem veio ao Sírio
encontrou a melhor das festas
juninas.
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No sábado, com a festa já lotadíssima, aconteceu o 5º Festival
Sertanejo do Sírio. Este ano as
atrações, precedidas por um DJ,
foram: Breno Mazza & Vicente,
Thainá Cardoso e, fechando a
balada, um super show do Buchecha. No domingo, logo

cedo, aconteceu uma apresentação dos alunos da Escola Sírio
e o Gran Bazaar (assim como
no sábado) abriu suas portas.
Como sempre o domingo foi
mais um dia cheio de encontros
no Clube que se encerrou com
um grandioso espetáculo piro-musical.

57

58

59

60

61

62

NOITE DOS NAMORADOS
O que pode ser mais romântico
que um jantar especial com
música ao vivo? E se for no
Sírio? Aí, tudo fica perfeito!
Foi com este espírito que os

casais lotaram as dependências
do Restaurante Social do
Clube para mais uma Noite
dos Namorados, no dia 12 de
junho. O clima de romance no

ar, embalado pela excelente
música, fez quase todo mundo
ir para a pista. Sucesso total!

63

64

65

NOITE DO VINHO
Em 9 de maio aconteceu
mais um edição da Noite do
Vinho, desta vez com vinhos
chilenos. Novamente um evento
concorrido que contou com
menu harmonizado pensado
especialmente para ocasião.

Antepasto:
Patê de queijo, patê de azeitona
preta, Ceviche Chileno, mini pães
de vinho, ciabatta e italiano, foi
servido com o vinho Lapostolle
Le Rosé 2016.
Entrada:
Contou com Escondidinho
chileno recheado de frango
e calabresa e com o vinho
Montes Alpha Special Cuvee
Chardonnay 2016.
Principal:
Tourmedos de mignon ao
reduzido de vinho tinto, batatas
filetadas gratin e aspargos
selvagens sauté, foi harmonizado
com o vinho Cuvée Alexandre
Syrah 2014 e um dos vinhos
“top” do Chile, o Montes Alpha
M 2015.
Sobremesa:
Apfelstrudel que acompanhou
o vinho Montes Late Harvest
Gewurztraminer 2014 em sua
harmonização.
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INSTAGRAM
@CLUBESIRIO
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GALERIA
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HOMENAGEM AO CÔNSUL
GERAL DA REPÚBLICA ÁRABE SÍRIA
Com presenças do presidente
da Diretoria Executiva do
Sírio, Marcelo Audi Cateb,
do presidente do Conselho
Superior de Administração do
Clube, Fabio Kadi, membros
do Conselho de Orientação,
Conselheiros e diversos
convidados, foi realizada, na
tarde de 15 de junho, uma

homenagem a Sami Salameh,
Cônsul Geral da República
Árabe Síria em São Paulo.
Amigo de longa data do Clube,
a homenagem foi realizada
em função do fim da gestão
de Sami Salameh à frente do
Consulado em São Paulo e seu
retorno para a Síria em breve.
Na ocasião, Sami Salameh

recebeu de Fabio Kadi
uma salva de prata em
agradecimento pela colaboração
e amizade ao longo desses 5
anos de atividade do cônsul,
em São Paulo. Também lhe foi
entrega a Medalha Oficial do
Esporte Clube Sírio, honraria
também recebida pela Ministra
Khouzama Mustafa.

Estiveram presente à cerimônia:
Em pé, da esquerda para a direita
Arthur Razuck, Fabio Trabulsi, Ademar Ashcar,
Carlos Tebecherani Haddad, Gabriel Sayegh,
Fuad Achcar Jr., Marcos Demetrio Haik, Celio
Saccab, Fabio Kadi, Marcelo Audi Cateb, Ali
Mustafa, Ibrahim Mustafa, Ramez El Raee,
Gabriel Bonducki, Michel Saccab e Marcos El
Nejem.

Sentados, da esquerda para a direita
Raul Sarhan, Walid Yazigi, Walter Joseph
Sabga, Sami Salameh, Khouzama Mustafa,
Claude Fahd Hajjar e Hashem Yaziji.
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MELHORIAS E MOBILIÁRIO
O Clube segue sempre
melhorando estrutura para
oferecer mais conforto e
praticidade aos associados.

Algumas mudanças passam
quase despercebidas, como
um novo depósito na garagem
do segundo subsolo. Mas

CANTINHO DO BEBÊ REFORMADO

NOVAS CORTINAS TIPO ROLÔ DAS SALAS MULTIUSO

NOVO SISTEMA DE SOM DAS SALAS MULTIUSO
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muitas coisas estão visíveis e
disponíveis aos associados. Veja
a seguir:

NOVAS MACAS NAS QUADRAS ESPORTIVAS

TORRE PARA RECARGA DE CELULARES NO HALL DE ENTRADA

RESTAURO DO ESTOFADO DAS CADEIRAS E DO BANCO NO PRIMEIRO ANDAR
DA SEDE NOVA
REVITALIZAÇÃO DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE
FUTEBOL

NOVOS CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS NO CORREDOR DA
PISCINA SOCIAL

NOVOS ARMÁRIOS EXTERNOS DO DEPARTAMENTO DE TÊNIS
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A EXEMPLO DA MOCIDADE HOMCIE
No começo do século passado,
homens de boa fé enfrentaram
os desafios de reconstruir
uma nova vida em outro país
e, carregados de propósito,
agradeceram a acolhida da nova
pátria de maneira solidária,
fundando o Orphanato Syrio
no Tatuapé em São Paulo, para
abrigar 5 órfãos.
96 anos depois, e recebendo
agora 1000 assistidos todos
os dias, os atuais diretores,
conselheiros e colaboradores
da instituição, se perguntam:
que força geradora de tamanho
Amor era aquela, que lhes
deram na ocasião, com tão
pouca condição econômica,
sustentabilidade para fazer tanto
pelas crianças?
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E concluímos comovidos que
a vontade de fazer o bem e de
transformar a sociedade por
meio do voluntariado, em que
é doado tempo, trabalho e
talento, nos faz gigantes e mais
felizes.
Contextualizando este exemplo
de conduta para os dias atuais,
confirmamos que os benefícios
ocorrem para quem recebe
e para quem doa o trabalho.
Uma pesquisa da Universidade
de Michigan, nos Estados
Unidos, comprova que quem
faz trabalho voluntário vive
em média quatro anos a
mais. Outro estudo realizado
em Harvard, mostra que
voluntários manifestam maior
equilíbrio entre a vida pessoal e

profissional.
O Lar Sírio Pró-infância é uma
obra da comunidade síria,
e mesmo com o avanço das
tecnologias que hoje dominam
a nossa realidade, questões
sociais ainda estão presentes,
também são responsabilidade
de toda a sociedade civil
organizada, e nos mantém
na sensação coletiva de que é
preciso unir forças, trabalhar
pelo bem comum e por um
mundo melhor para se viver,
assim como fez a Mocidade
Homcie.
Elaine Bueno Silva
Superintendente do Lar Sírio
Pró-infância

BEM-VINDO AO LAR!
UMA OBRA DA COMUNIDADE SÍRIO-LIBANESA

UMA OBRA DA COMUNIDADE SÍRIO-LIBANESA

SEDE DO LAR SÍRIO NO TATUAPÉ

73

DIRETORIA

Diretoria Executiva
Gestão 2019-2021
Presidente
Marcelo Audi Cateb
Vice-presidente Administrativo
Fábio Said Bittar
Vice-presidente Social
Marcos Demetrio Haik
Vice-presidente de Esportes
Michel Mouaccad Junior
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
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Diretor Recreativo
Iskandar Rachid Jabbour
Diretor de Sede
Georges E. Emmanouilides
Diretora de Sede - Setor Feminino
Andrea F. Sallum
Diretora de Bar e Restaurante
Silmara 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
Alexandre Curiati F. de Araújo
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 Sauna
Rodolfo Al Shara

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

Conselho Superior
de Administração
Presidente
Fábio Kadi
Vice-presidente
Fernando Elias Maluhy
Secretário
Fábio Edson Bunemer

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

Comissão de Eleições
Abrahão Henrique Badra,
Fábio Maluhy, Bassil Hanna Nejm.
Suplentes
Alexandre Curiati F. Araújo
e Celio Saccab.

Comissão de Julgamento do
Conselho Sup. de Administração
Carla Sarhan Mitne, Luis Fiipe Oliveira
Nazar, Marcelo Nabih Sallum, Paulo
Bassil Hanna Nejm, Rodrigo Dib.
Suplentes
Celso Jalbut e
Bernardo Badra Maluhy

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

www.hcor.com.br

U M A D O E N Ç A E M U I TO S S I N TO M A S.
U M AVA N Ç A D O T R ATA M E N TO.
M E N O S E F E I TO S CO L AT E R A I S.
Responsável Técnico: Dr. Luiz Valente – CRM 48277

O C U I D A D O D E G R A N D E S N E U R O LO G I S TA S .
E A M I N H A Q UA L I D A D E D E V I D A D E V O LTA .

T U D O I S S O N U M S Ó H C o r.
O HCor possui um moderno e preciso equipamento de radiocirurgia, que proporciona
menos efeitos colaterais ao paciente em casos clínicos neurológicos com indicação
específica. Uma possibilidade para o tratamento de várias doenças neurológicas,
como metástases cerebrais, neuralgia do trigêmeo e neurinoma do acústico.
Entre as nossas especialidades, além da Neurologia, estão a Cardiologia, Oncologia,
Ortopedia, Medicina Diagnóstica e, acima de tudo, o cuidar bem.
Oferecemos aos nossos pacientes modernas tecnologias e carinho de sobra.

Siga-nos nas redes sociais:
facebook.com/HCor.Oficial
youtube.com/user/HospitalHCor
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INVERNO 2019

MOEMA • JARDINS • D&D SHOP. • SHOP. CIDADE JARDIM • SHOP. IGUATEMI ALPHAVILLE • SHOP. IGUATEMI SÃO PAULO

mundodoenxoval.com.br

