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No mês de julho o DEPAM 
organizou sua Jornada de 
Férias, com o objetivo de 
proporcionar momentos 
de lazer, entretenimento e 
buscar estreitar os laços de 
amizade entre os participantes.  

A Jornada de Férias promove 
a convivência entre as crianças 
e também resgata práticas 
esportivas, sociais e culturais. 
Além das atividades internas, 
tivemos atividades externas 
com visitas ao: Impulso Park, 

Day Camp Rancho Ranieri 
e Instituto Gustavo Rosa. A 
Jornada foi encerrada com o 
Acampadentro, a atividade mais 
esperada pelas crianças!

JORNADA DE FÉRIAS 
DO DEPAM
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No dia 10 de agosto, foi 
realizado o Circuito do Dia 
dos Pais do DEPAM. Uma tarde 
com direito a torta na cara, 
rachão de futebol, pipoca, 

algodão doce e sorvete. O 
evento também contou com a 
presença de várias modalidades 
esportivas:  Judô, Ginástica 
Artística, Vôlei, Futebol, 

Basquete e DEPAM, com o 
objetivo de sociabilização e 
integração entre pais, filhos e 
professores. O Circuito foi um 
sucesso entre pais e filhos.

GINCANA DIA DOS PAIS
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AULAS ESPECIAIS NA PREVENÇÃO 
DE ALZHEIMER, FORTALECIMENTO 
DA COLUNA E PREVENÇÃO DE QUEDAS

Você sabia que as aulas do 
SIMI não são simples aulas de 
ginástica? O grupo do Sírio 
Melhor Idade pratica aulas 
de fortalecimento muscular, 
que consequentemente 
fortalece tendões e ligamentos 
prevenindo lesões; aulas de 
fortalecimento da coluna, 
melhorando a postura; aula 
de equilíbrio, que auxilia 
na prevenção de tropeços, 
dando confiança no caminhar;  
exercícios funcionais que 
aprimoram a qualidade dos 
movimentos, fortalecem o 
“CORE” que é o centro de 
força do corpo, além de outras 
atividades como passeios 
monitorados e comemorações 

dos aniversariantes. Este 
convívio gera mudanças na 
vida do nosso sócio que ficará 
entre amigos da mesma idade 
e manterá o convívio social na 
fase mais importante de suas 
vidas. Outra questão muito 
importante que devemos saber, 
é que “de acordo com um 
grupo de pesquisadores da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), a prática 
regular de exercícios físicos 
pode prevenir e potencialmente 
tratar o Alzheimer. 
Atualmente, essa é a doença 
neurodegenerativa que mais 
avança no mundo, devido ao 
envelhecimento da população, e 
não há cura.”

VISITA À EXPOSIÇÃO 
DE TARSILA DO AMARAL

No mês de julho, no dia 
18, os grupos do SIMI, 
Yoga e Ginástica Feminina, 
visitaram a exposição da 
artista Tarsila do Amaral, que 
aconteceu no MASP: Tarsila 
Popular. Os visitantes tiveram 
a oportunidade de conhecer 
as 120 obras expostas da 

pintora, desenhista e tradutora 
brasileira. A mostra fez parte 
do eixo temático “Histórias 
das Mulheres, Histórias 
Feministas”. Foi a mais ampla 
exposição dedicada a artista, 
reunindo pinturas e desenhos, 
que retratam diversos períodos 
de sua carreira.

FONTE: https://www.ativo.com/fitness/noticias-fitness/exercicios-fisicos-previnem-alzheimer/

ANIVERSARIANTES 
DO MÊS

Como tradição para o 
grupo do SIMI, todo 
último sábado de 
cada mês comemora-
se a “FESTA DOS 
ANIVERSARINATES DO 
MÊS DO SIMI”. 
O Esporte Clube Sírio 
oferece café e bolo 
aos aniversariantes, 
convidados e amigos. 
Este evento acontece 
na área externa do 
Restaurante Esportivo, 
logo após a aula de 
Ginástica que começa 
as 9h30 da manhã, e 
todos são convidados. 
Você sócio, que simpatiza 
com o SIMI, faça parte 
deste grupo que celebra 
a vida e principalmente 
a qualidade de vida 
com os benefícios 
que a atividade física 
proporciona.
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GOLDEN RUN SP
Em 11 de agosto, no Jockey 
Club de São Paulo, aconteceu 
a Golden Run SP. O Grupo de 
Corrida participou da prova, 
levando sete participantes, que 
completaram os 21 quilômetros 
da corrida. Parabéns a todos!

WINE NIGHT RUN
A noite de 28 de junho foi a data de um evento inédito no 
Clube, a Wine Night Run. Nesta primeira edição o evento teve 
um total de 53 participantes, sendo 38 para corrida e 15 da 
confraternização. Este evento teve como finalidade unir a equipe 
do Sírio Running Team, iniciando com uma corrida de 6 km e 
ao término houve uma confraternização no Restaurante Social, 
com degustação de vinhos.

CORRIDA FLORIPA 2019
Na edição nº274 da revista Sírio, por um erro, 
o associado Antonio Edmond Ghattas não foi 

relacionado na lista de participantes da corrida 
Floripa 2019 - Volta à Ilha.
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O clube foi representado mais uma 
vez no Circuito Paulista Master de 
natação. Na quarta etapa, realizada no 
Esporte Clube Pinheiros nossa sócia, 
Ana Paula Simões Ferreira, venceu 
os 100 metros peito (1’34”55) e 

foi vice nos 50 metros borboleta 
(38”27). Além disso, Ana Paula 
conquistou o primeiro lugar nos 200 
metros nado Medley (3’08”30) e nos 
200 metros nado Peito (3’28”53). 
Parabéns!

Os associados Ricardo Bittar 
e Murilo Saba foram os 
“corajosos” (como os próprios 
organizadores chamam os 
atletas) que participaram, 
em 4 de agosto, da sétima 
etapa do circuito Paulista de 
Travessia Aquática: Praia do 
Canto do Indaiá – Bertioga. 
A travessia foi marcada pela 
temperatura da água de 20ºC, 

marolas que balançaram todas 
as provas e sensação térmica 
de 15°C. Parabéns aos atletas 
Ricardo Bittar que conquistou 
o 1º lugar na categoria 3000 
metros Master 60+ (tempo de 
00:31:39) e Murilo Saba com 
o terceiro lugar na categoria 
3000 metros Master 55+, com 
o tempo de 00:30:56.

CIRCUITO PAULISTA 
DE TRAVESSIA AQUÁTICA

XXIII CIRCUITO PAULISTA 
MASTER DE NATAÇÃO

INFLUÊNCIA DA NATAÇÃO 
NO DESENVOLVIMENTO MOTOR DO BEBÊ

Pesquisadores da UFRGS 
(Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul) estudaram 80 
bebês com idades entre 01 e 18 
meses, divididos em dois grupos:
a) 40 bebês de um grupo 
controle (sem natação) (G.C.) 
b) 40 bebês que praticavam 
natação (G.A.) - estimulação 
aquática com acompanhante 
(mãe) e habilidades aquáticas em 
piscina rasa,  uso de materiais 
lúdicos, colchões de E.V.A. e barra 
de sustentação.

Referência: PEREIRA, K. R. G.; VALENTINI, N. C.; SACCANI, R.; AZEVEDO, H. D. Influência 
das Atividades aquáticas no desenvolvimento motor de bebês. Revista da Educação Física/
UEM. Maringá, v. 22, n. 2, p. 159-168, 2011. Acesse o artigo na íntegra: http://www.
periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevEducFis/article/view/9644

Conclusões
Bebês que não nadaram:   
- variabilidade na 
classificação do 
desenvolvimento motor 
em todas as faixas etárias.
- algumas crianças 
com atraso ou 
suspeita de atraso no 
desenvolvimento.

Bebês que nadaram:                                                                                                                   
- percentuais mais altos 
de desenvolvimento 
motor em todas as faixas 
etárias, sem variabilidade.
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O 1°semestre do Judô contou com a criação de 
uma nova turma de treinamento chamada de 
Turma A. Com faixa etária de 04 a 08 anos, a 
aula ocorre às terças e quintas-feiras das 17h15 
às 18h. Mesmo com tão pouco tempo de treinos 

esta turma já obteve excelentes resultados, com 
destaque para o torneio do Clube Atlético Monte 
Líbano. Neste evento os alunos Paulo Juzenas 
Jakovac e Julia Juzenas Jakovac sagraram-se 
campeões no festival de judô.

NOVA TURMA NO JUDÔ

Em 17 de agosto os 
atletas do Taekwondo do 
Sírio participaram de um 
intercâmbio que contou com a 
presença de crianças e adultos 
do Clube e da academia Classe 
A. O evento, realizado em dois 
períodos, contou com cerca de 
50 atletas e foi um sucesso.

INTERCÂMBIO DO TAEKWONDO 

SERTANEJO FORROZEIRO
Para entrar no clima da Festa 
Junina, o grupo de Fitness 
Dance explorou mais um 
ritmo em suas aulas. Desta 
vez a proposta foi o sertanejo 
e o forró. Ritmos brasileiros, 
gostosos e fáceis de dançar, 
onde todos podem se soltar 
pois o único objetivo é o treino 
aeróbico e a diversão.
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O TREINAMENTO FUNCIONAL 
E SEUS BENEFÍCIOS
Quando imaginamos um 
treinamento moderno, na 
maioria das vezes pensamos 
em fazer um longo circuito e 
suar nos aparelhos carregados 
de peso nas academias. Não 
há discussão em relação à 
importância que um treino 
de musculação pode exercer 
na rotina de atividade 
física de qualquer pessoa. 
Mas, a cada dia que passa 
mais pessoas procuram 
programas de exercício físico 
e são submetidas a inúmeras 
metodologias e técnicas que 
proporcionam estímulos 
e inovações para que se 
mantenham motivadas a 
praticar exercício físico. 

O treinamento funcional 
foi criado para melhoria de 
padrões de movimento, da 
resistência, flexibilidade, 
postura e força e também 
voltado para perda de peso. 
Além de oferecer exercícios 
eficientes é uma boa opção para 
substituir os treinos tradicionais 
de vez em quando e podem 
ser até mais benéficos para 
algumas pessoas, dependendo 
dos objetivos que elas querem 

ou precisam atingir. Esse tipo 
de exercício físico vem para se 
somar as demais modalidades 
presentes nas academias 
e, assim, possibilitar um 
desenvolvimento corporal mais 
completo. 

A proposta dos exercícios 
funcionais é 
justamente promover 
ações musculares 
em conjunto 
e simultâneas, 
proporcionando um 
trabalho corporal 
mais globalizado e 
completo. Existem 
diversos benefícios 
aos praticantes, 
como: melhora 
da postura; melhora do 

equilíbrio muscular; melhora 
da força e coordenação motora; 
melhora da resistência central 
(Cardiovascular) e periférica 
(Muscular); estabilidade 
articular, principalmente da 
coluna vertebral; aumento da 
eficiência dos movimentos; 
melhora do desempenho 
atlético; dentre outras 
qualidades que a modalidade 
pode trazer. O treinamento 
funcional oferecido pelo 
Esporte Clube Sírio é realizado 
em grupos, com uma 
metodologia inovadora, que 
vão mudando de acordo com 
as aulas, com uma estrutura 
moderna e professores 
qualificados para oferecer o que 
há de melhor. Confira abaixo 
dias e horários das aulas:

Fonte: Secretaria Esportiva, E.C.Sírio
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SEDENTARISMO?

De acordo com a OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde), um em cada quatro 
adultos são considerados 
como pessoas sedentárias. 
Baseado nessa informação, 
consideramos três tipos 
de perfis físicos: os ativos, 
aqueles que se exercitam 
mais de três vezes na semana; 
poucos ativos, os que praticam 
atividade física até três vezes 
na semana; e sedentários, que 
se movimentam menos de 
três vezes na semana. Dados 
apontam que 70% das pessoas 
se enquadram na terceira 
categoria. No Brasil, a pesquisa 
nacional de saúde publicada 
no segundo semestre de 
2018, mostrou que metade 
da população é sedentária - e 
aquele futebol de domingo não 
exclui você dessa lista. Pior, o 
sedentarismo é a causa de mais 
de dois milhões de mortes 
anualmente no mundo.

Vamos às boas notícias:
Você que faz parte do quadro de associados do Esporte 
Clube Sírio e é uma pessoa disposta a realizar mudanças? 
Temos a solução para você! O Sírio conta com uma 
Academia moderna e com profissionais qualificados, 
dispostos a melhorar a sua qualidade de vida por meio de 
programas de treinamentos específicos voltados para cada 
aluno. Quer mais vantagens do que essa? Matricule-se na 
Academia e venha fazer parte desse grande time.

Você sabe 
o que 
sedentarismo? 

Considera-se uma 
pessoa sedentária? 
Não? Espere até saber 
a definição que a 
Organização Mundial 
da Saúde traz para essa 
questão e que você 
provavelmente mudará 
a sua resposta. 

Fonte: Secretaria Esportiva, E.C.Sírio
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GINÁSTICA MASCULINA: 
TRADIÇÃO ENTRE AMIGOS

Tradicionalmente, há mais 
de trinta anos, a Ginástica 
Masculina acontece no Esporte 
Clube Sírio. Entre amigos, 
esta turma frequenta as aulas 
de Ginástica todas as terças e 
quintas às 19h30 e garantem 
semanalmente a alegria e a 
saúde. Fica aqui um convite aos 
homens que quiserem entrar 
para este grupo.

WORKOUT HIIT 
TREINO INSANO

Como já é conhecido no Brasil 
e entre nossos associados 
assíduos ao Treino Insano 
aconteceu, no mês de junho, 
mais um treino de HIIT 
(Treino Intervalado de Alta 
Intensidade) que, desta vez, 

veio acompanhado do Treino 
de Força e Resistência. Neste 
treino os professores utilizam 
os princípios do método de 
treinamento Tabata, onde o 
treino é composto de 8 ciclos 
de alta intensidade em 20 

segundos com 10 segundos 
de descanso. A promessa para 
este treino é a melhora do 
condicionamento físico e gasto 
calórico para os participantes.
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CHÁ DA TARDE 
DA GINÁSTICA FEMININA
Um chá da tarde criado e idealizado para ser 
mais do que um show do Elvis Cover e sim um 
Chá da Tarde Junino. Uma tarde divertida, alegre 
com charme e elegância que encantou a mais de 
cem associadas participantes desta deliciosa tarde.

DESAFIO SÍRIO 500KM DE SPINNING
Você sabe o que é o Desafio 
Sírio 500km de Spinning?
É um desafio que tem como 
objetivo completar 500km 
dentro de um prazo médio de 
45 dias e a cada dois meses o 
desafio se renova, iniciando do 
quilômetro zero. Cada aluno 
é responsável por anotar a 
quilometragem que realizou 
durante o tempo da aula, que 
é de 50 minutos. O Desafio é 
realizado na Sala de Spinning, 
localizada dentro da Academia. 
Cada aula tem um objetivo 
específico determinado pelo 
professor: treino de força, de 
resistência, de fartlek (Misto). 
Sempre respeitando o nível 
de condicionamento de cada 
aluno.
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No período de 1 a 4 de agosto, 
a equipe feminina de vôlei 
adulto do Club Atlético Peñarol 
fez uma turnê pelo Brasil. A 
equipe passou pelo estado de 
São Paulo para fazer uma série 
de amistosos no Clube visando 
a preparação da equipe para 
a Liga Nacional Uruguaia. 
Foram três jogos com contra as 
equipes competitivas do Sírio, 
o que foi muito produtivo para 
todas as participantes.

Em 5 de junho o Sírio recebeu 
a equipe de voleibol feminino 
da Kansas State University 
(EUA).  As americanas estão 
aproveitando o período de 
pré-temporada da equipe, em 

preparação para o torneio de 
conferência Big12 da NCAA, 
que acontece neste segundo 
semestre de 2019. Após uma 
série de amistosos com a 
Seleção Brasileira sub-20 e as 

equipes juvenis de Fluminense, 
São Caetano e Pinheiros, elas 
fizeram um intercâmbio com o 
time de vôlei de areia do Clube, 
contando com a presença de 
jogadoras e comissão técnica.

No dia 11 de junho as turmas 
de terça e quinta do Voleibol 
Menores realizaram a 2ª edição 
da Festa Junina do Voleibol.  O 
evento contou com a presença 
de 22 atletas e rolou muita 
música, comida, diversão, 
brincadeiras típicas, o jogo e a 
tradicional quadrilha. Com as 
mesmas atividades ocorreu, no 
dia 26, a Festa Junina para as 
turmas de quarta e sexta.

AMISTOSOS DO VOLEIBOL MASTER

FESTA JUNINA DO VOLEIBOL MENORES

AMISTOSOS DO VOLEIBOL DE AREIA



23

CAMPEONATO UVB - CATEGORIAS VETERANOS E SÊNIOR

Em 2019 o basquete adulto do Esporte Clube 
Sírio está sendo muito bem representado em 
duas categorias no campeonato da UVB - União 
das Associações de Veteranos de Basquete do 

Estado de São Paulo: Veteranos e Sênior. Este é um 
dos melhores e mais disputados campeonatos 
do Estado, com o nível técnico altíssimo. Abaixo 
classificação das equipes.

BASQUETE MASCULINO SENIOR

FASE: CLASSIFICAÇÃO 

CHAVE: ÚNICA

CA JUVENTUS 

PAINEIRAS DO MORUMBI 

SESP/POÁ

PINHEIROS

HEBRAICA

PALMEIRAS/REAG

UNDERDOGS

EC SÍRIO

TÊNIS CLUBE PAULISTA 

CCMG/MOGI

EQUIPE
PTS    J      V    D      E      WO     PA    PC    SLD   

24  12 12 0  0 0 1155 826  329

23  15 8 7  0 0 1034 1032    2

21  13 8 5  0 0 931 895    36

19 14 5 9  0 0 1007 1038   31

18 11 7 4  0 0 783 704    79

18 10 8 2  0 0 735 673    62

17 11 6 5  0 0 829 803    26

17 11 6 5  0 0 782 764    18

15 13 2 11  0 0 833 1030   -197

14 14 0 14  0 0 855 1179   -324

BASQUETE MASCULINO VETERANOS

FASE: CLASSIFICAÇÃO 

CHAVE: ÚNICA

CA JUVENTUS 

HEBRAICA 

AABB

CIRCULO MILITAR

MONTE LÍBANO

EC SÍRIO

CONTINENTAL 

PINHEIROS

CLUB HOMS 

JUNDIAIENSE 

UNDERDOGS

ISHIDA´S  

MAMUTES 

OLD SCHOOL BASQUETEBOL 

BULLFROGS  

EQUIPE

PTS    J     V      D     E     WO    PA     PC     SLD   

26  13 13 0 0 0 1282 871  411

24  13 11 2 0 0 986 841    145

20  12 8 4 0 0 851 753    98

20 12 8 4 0 0 786 783    3

19 11 8 3 0 0 912 708    204

19 12 7 5 0 0 813 816    -3

17 12 5 7 0 0 854 820    34

17 12 5 7 0 0 863 872 -9

16 14 2 12 0 0 907 1074   -167

13 8 5 3 0 0 569 516    53

13 8 5 3 0 0 639 606    33

13 12 2 9 0 1 696 917    -221

13 11 2 9 0 0 545 849    -304

13 9 3 6 0 0 613 650    -37

13 9 0 9 0 0 443 683    -240

JAMBOREE DE BASQUETE MENORES
No dia 17 de maio, foi realizado 
o 2º encontro Jamboree de 
Basquete Menores. O evento 
contou com 130 crianças de seis 
equipes das categorias sub 09, 
10, 11 e 12. O objetivo desse 
evento foi a confraternização 
de todas as equipes em prol 
do basquete. Os times foram 

mesclados contendo um jogador 
de cada equipe.
Os ex-atletas, campeões 
Mundiais pelo Sírio,  Dodi e 
Agra, conversaram com todos 
os atletas dando incentivo na 
modalidade. Também houve 
a participação do ex-atleta do 
Clube, Rafael Munford. O atleta, 

jogou no Sírio na sub 11, passou 
por todas as seleções brasileiras 
de base e, atualmente, está 
estudando e jogando na NCAA 
- Division II (EUA), com mérito 
acadêmico e esportivo. Munford 
falou um pouco da sua história 
e falou como faz para estudar e 
jogar.
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REABERTURA DO GINÁSIO PRINCIPAL
O tradicional Ginásio Principal 
do Esporte Clube Sírio passou 
por uma grande reforma em 
seu piso (veja os detalhes nas 
páginas 60 e 61) e foi reaberto 
aos associados em 6 de agosto.  
Para celebrar este momento 
reuniram-se atletas e ex-atletas 
do Clube (com discursos de 

Washington Joseph, Felipe 
Joseph e Eduardo Agra) e 
todos aqueles ligados a gestão 
do esporte no Sírio, além do 
presidente Marcelo Audi Cateb, 
que comentou como sua gestão 
tem dado importância ao 
Esporte do Sírio como um todo. 

Na sequência foi realizado o 
primeiro jogo no revitalizado 
ginásio: Mokan x Varese, 
jogo válido pelo Campeonato 
Interno de Basquete. O 
resultado do jogo foi 75 - 
Mokan x 70 -  Varese.
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MELHORIAS NAS QUADRAS

AMISTOSO DE BEACH 
TENNIS X IPÊ CLUBE
No dia 06 de agosto os nossos 
Beachtenistas receberam o Ipê 
Clube para uma série de jogos, 
masculinos e femininos, como 
preparação para o torneio 
Interclubes.
Aproximadamente 30 pessoas 
puderam usufruir de uma 
noite de muitos jogos, bastante 
intercâmbio e um excelente 
banquete.

O mês de julho 
foi um período 
de muito trabalho 
para os zeladores 
e auxiliares do 
tênis, realizando 
um excelente 
trabalho na reforma 
das dez quadras. 
Tivemos também 
a implantação do 
novo portão de 
acesso da quadra 
10. Continuaremos 
engajados nas 
melhorias necessárias 
ao Departamento de 
Tênis.
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I TORNEIO DE DUPLAS MISTAS
O Departamento de Tênis 
realizou a primeira edição 
do torneio Duplas Mistas, 
alcançando um total de 30 
duplas inscritas e mostrando 
que o torneio veio para ficar! 
O torneio foi marcado por 
muita integração, um clima 
descontraído e excelentes 
jogos! Confira os Vencedores:

CAMPEÕES
      Stephanie Dickerhof/Dani Mattar

VICE-CAMPEÕES
      Rose Gebara/Guto Brasil

NOSSO 
ORGULHO

CAMPEÃO: PLAY
TENNIS - 4M2 
E CLUBE PENHA 
4M2 
VICE-CAMPEÃO
CLUBE JARAGUÁ 
4M2

Fabricio Rocha

CAMPEÃ: PLAY 
TENNIS - 4F2 
E CLUBE INDIANO 
35FB

Thania Xerfan

CAMPEÃO BEACH 
TENNIS: SANTOS 
CATEGORIA C

Edu Monteiro

AMISTOSO 
FEMININO

No dia 28 de agosto as 
mulheres do Esporte Cube Sírio 
receberam as jogadoras do 
Ipê Clube para uma manhã de 
muitos jogos, servindo como 
preparativo para o torneio 
Interclubes.

Ao todo mais de 30 tenistas 
puderam usufruir de um dia 
de muita diversão, jogos, 
integração e um excelente café 
da manhã.
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VIII TORNEIO 
INFANTOJUVENIL
No decorrer do mês de agosto 
aconteceu o VIII Infantojuvenil, 
torneio que contou com a 
participação de mais de 40 
atletas infantojuvenis 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
Gustavo Rocha

CHAVE VERDE FEMININA
Roberta Takahashi
Laura Gama

CHAVE VERDE MASCULINA
Luca Ashcar
Felipe Thamer

CHAVE AMARELA N2
Felipe Castro
Bruno Soares

CHAVE AMARELA N3
Thomas Ganut
Pedro Ghattas

CHAVE LARANJA
Henrique Arruda
Leonardo Francisco



29

CAMPO DE FUTEBOL 
RENOVADO!
No dia 30 de julho foi 
inaugurada a nova iluminação 
do Campo de Futebol. Os 
novos refletores de LED 
proporcionaram aos associados 
um campo muito mais claro 
nos jogos noturnos. Também 

foram trocados todos os bancos 
da arquibancada, além da nova 
cabine para o mesário e para a 
operação do placar.
Após todas as melhorias 
citadas, o campo e recebeu 
uma identidade por meio do 

nome: Arena Maktub. Maktub 
é uma palavra em árabe que 
pode ser interpretada como “já 
estava escrito” ou “tinha que 
acontecer”.
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COPA SÍRIO
Reiniciamos no dia 1° de agosto as atividades da 
Copa Sírio. Estamos em reta final do campeonato, 
com partidas emocionantes e equilibradas!
No dia 18 de agosto tivemos a grande final do 
2° turno, entre Djibuti e Iêmen, consagrando-se 

campeã a equipe do Djibuti, pelo placar de 2 a 
1. Com o resultado o Djibuti garantiu vaga na 
semifinal da Copa Sírio, se juntando ao próprio 
Iêmen.

Anúncio Ogra
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ABERTURA DO SEGUNDO TURNO
Em 17 de agosto foi dado 
início a mais uma temporada 
do Campeonato Interno de 
Futebol de Menores. Este será o 
segundo turno do certame que 
conta com as categorias Dente 
de Leite e Infantil.
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CIRURGIA REFRATIVA: CIRURGIA 
PARA DIMINUIR O USO/
DEPENDÊNCIA DE ÓCULOS

A técnica mais comum de correção de erros 
refrativos são o uso do laser na córnea (PRK, 
LASIK e SMILE) e a escolha da técnica irá 
depender de aspectos da córnea do paciente, 
da Ametropia (tipo de erro refrativo), da 
presença de doenças sistêmicas e do perfil de 
recuperação. Existe também a possibilidade 
de implante de uma terceira lente nos 
olhos. Entretanto, as técnicas a laser são 
preferíveis em relação aos implantes devido 
à sua maior segurança e precisão. Assim, os 
implantes são propostos para pacientes com 
contraindicações ao laser. 

Nos aparelhos atuais a laser temos uma 
precisão de tratamento de grau 0,25 para 
a miopia e hipermetropia e 0,50 para 
astigmatismo. Em paciente com presbiopia 
existe a possibilidade de realizar tratamentos 
multifocais (aquele em que a luz é dividida 
entre longe e perto, o olho formará duas 
imagens ao mesmo tempo e o cérebro acabará 
escolhendo qual quer enxergar), ou ainda 
pode-se optar por corrigir um olho para perto 
e o outro para longe, o que chamamos de 
“monovisão”. Já a precisão da correção do 
grau com implantes intraoculares é de 0,75.

Para uma visão nítida, os raios 
de luz devem ser focalizados 
na retina (a camada de 
neurônios, no fundo do 

olho, em que a imagem é 
formada e transmitida para 
o cérebro). Duas lentes são 
responsáveis pela focalização 
da luz: *CÓRNEA - estrutura 

da superfície ocular cujo grau 
é fixo, e *CRISTALINO - lente 
interna que é comprimida 
por um músculo circular e 

que se adapta gradualmente 
conforme a distância do 
objeto que queremos 
focalizar. Esta lente interna 
vai perdendo a elasticidade 

progressivamente com a 
idade, por isso, indivíduos 
acima de 40 anos têm 
progressiva a dificuldade 
para a visão “de perto”, a 
chamada PRESBIOPIA ou a 
“vista cansada”. Os erros 
refrativos são a MIOPIA 
(quando a luz se foca antes 
da retina, dificultando 
assim a visão para longe), a 
HIPERMETROPIA (quando a 
luz se foca depois da retina, 
dificultando a visão para 
perto) e o ASTIGMATISMO 
(quando temos a visão 
sombreada tanto para longe 
quanto para perto, pois 
apenas uma parcela da luz 
focaliza-se na retina). Todos 
estes erros anteriormente 
destacados podem ser 
corrigidos cirurgicamente.

OPÇÕES DE TRATAMENTO E RESULTADOS DA TÉCNICA.
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Dra. Thays Moreira Albhy  
(CRM 144.800) - Graduada em 
Medicina pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP) em 2010, 
especialista em Oftalmologia e em Cirurgia 
Refrativa, Catarata, Córnea e Ceratocone 
pela Universidade Federal de São Paulo. 
Membro da Academia Americana de 
Oftalmologia, do corpo clínico do Hospital 
Sírio Libanês e Médica Orientadora do 
Setor de Cirurgia Refrativa da Universidade 
Federal de São Paulo.  

RISCOS DA CIRURGIA A LASER

O principal risco da cirurgia é o de infecção 
(varia de 1 a cada 5.000 ou 1 a cada 10.000, a 
depender da técnica). Existem ainda riscos com 
uma incidência infinitamente menor que são 
as alterações no formato da córnea, cicatrizes 
inadequadas e complicações do ato cirúrgico 
em si. Isso leva a cirurgia refrativa a laser ser 
considerada um dos procedimentos cirúrgicos 
mais seguros da medicina.

COMO SABER SE POSSO FAZER A 
CIRURGIA A LASER ?

Na avaliação do paciente pelo OFTALMOLOGISTA, 
é considerado: seu grau, aspectos da córnea, 
comorbidades sistêmicas e oculares. Esta avaliação 
indicará ao paciente quais as técnicas cirúrgicas 
possíveis para a cirurgia. Estatisticamente 30% dos 
candidatos a cirurgia apresentam alguma contra 
indicação.

CIRURGIA PERSONALIZADA

Além do grau podemos ter alterações da 
passagem da luz dentro do olho, o que 
chamamos de “aberrações óticas”, e córneas 
com superfície fora do padrão normal (como 
em pacientes submetidos previamente a cirurgia 
refrativa ou com cicatrizes por infecção). Com 
a personalização, pode-se corrigir estes aspectos 
oferecendo melhor qualidade visual ao paciente.

O PÓS-OPERATÓRIO DA 
CIRURGIA A LASER 

O pós-operatório irá variar de acordo com a 
técnica: LASIK e SMILE - a recuperação visual 
é quase imediata (em poucas horas) PRK- a 
recuperação é lenta (algumas semanas). No pós-
operatório é sempre necessário o uso de colírios, 
a proteção da luz solar com uso de óculos 
escuros, cuidados para evitar contaminação e 
traumas na região ocular.
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Com o tema Leilet Hob - Uma 
Noite de Amor, o Salão Nobre 
do Esporte Clube Sírio recebeu, 
em 18 de agosto, mais uma 
edição da Tarde Árabe.  Com 
os lugares lotados na plateia 
o evento começou com um 
prólogo, um trecho do poema 

Adotarei o Amor, de Gibran 
Khalil Gibran. Na sequência 
aconteceram as apresentações 
que encantaram a plateia.
A Tarde Árabe deste ano teve 
direção artística de Chamoun H. 
Joukeh, coreografias e ensaios 
de Marcia Dib, Geórgia Djouki, 

Lilian Mirândola e Kamis 
Araman, além da direção teatral 
de Olavo Cavalheiro. Também 
contou com participações 
especiais do Grupo Teatral Sírio 
e da Banda Árabe do Sírio.
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GLOSSÁRIO DA CULTURA ÁRABE
Na edição nº274 da revista Sírio falamos sobre as danças folclóricas da Síria, revelando todas suas 
nuances. Complementando o que foi abordado anteriormente, trazemos nesta edição um glossário 
com diversos dos elementos culturais citados na edição passada. Aprecie!
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Colaboração de: Marcia Dib (Professora de Danças Árabes do Sírio) e Flávio Farah (Professor de Árabe Popular no Clube).



40

A atividade que começou como 
uma atividade durante o mês 
de férias, em julho, agora é 
mais uma opção de curso no 
Clube: o Curso de Desenho - 
Composição, Luz e Sombra, 
Anatomia e Perspectiva. As 
aulas acontecem as quartas-
feiras e existem turmas no 
período da manhã e da tarde. 
O curso é indicado para jovens 
(a partir de 11 anos) e adultos. 
Confirma informações sobre 
horários, valores e inscrições na 
Secretaria Social do Clube.

CURSO DE DESENHO

CINEMA ÁRABE
O Núcleo de Cultura 
Árabe promoveu, 
em junho e agosto, a 
exibição de dois filmes, 
dentro de sua tradução 
de promover o cinema 
árabe no Clube, sempre 
na Sala Palmira e sempre 
com a casa cheia. Em 
8 de junho o filme 

exibido foi Carnafaum (França/
Líbano 2008 - direção de 
Nadine Labaki). Já em agosto, 
no dia 3, houve a exibição do 
premiado filme documentário 
Nós descobrimos a América 
antes de Colombo, produzido 
pelo professor da Universidade 
de Taibah, na Arábia Saudita, 
Khalid Abualkair.
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CURSO 
DE FILOSOFIA POLÍTICA
Aconteceu em 17 de agosto, na 
Sala Palmira, a primeira aula, de 
um total de quatro, do Curso 
Informal de Filosofia Política. 
Ministrado pelo advogado 
e professor Marcos Renato 

Schahin - graduado em Direito 
(FAAP), Mestre em Filosofia do 
Direito (PUC-SP) e doutorando 
em Direito Internacional 
Ambiental (Unisantos) - este 
curso tem encontros mensais, 

sempre aos sábados, na Sala 
Palmira. O tema da primeira 
aula do curso foi Maquiavel: a 
Ciência Política e as próximas 
já têm datas e temas definidos 
também:

- FOUCAULT: O BIOPODER E A BIOPOLÍTICA 
(21 de setembro)

- HABERMAS: A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
(26 de outubro)

- BECK: A SOCIEDADE DE RISCO 
(30 de novembro)

O curso é gratuito e ainda é possível 
participar das próximas aulas. 
Informações e inscrições na Secretaria Social.

Com mediação de Rubens Chammas 
(Engenheiro Civil e Economista; 
Chefe de Gabinete no Tribunal de 
contas do Município de São Paulo), 
aconteceu, na tarde de 10 de agosto 
na Sala Palmira, mais um evento do 
tradicional Ciclo de Debates do Sírio: 
Questões Ambientais e seus Impactos 
no Mercado Imobiliário. Para debater 
o tema estiveram no Clube Hélio 
Narchi (Engenheiro Civil e Mestre 
em Engenharia Hidráulica e professor 
da Escola de Engenharia de Mauá e 
da faculdade de engenharia da FAAP) 
e Eduardo Pacheco (Engenheiro 
Sanitarista e sócio-diretor da SUD 
America Engenharia e Consultoria).

CICLO DE DEBATES
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O que será desenvolvido com 
os alunos? O que eles querem 
aprender? O que eles precisam 
aprender? Como aprendem 
melhor? Estas são questões 
fundamentais que fazemos na 
Escola Sírio ao longo do ano. 
Um dos primeiros passos é 
sempre conhecer cada aluno, 
seu envolvimento no grupo, 
seus interesses, as características 
de cada faixa etária, e a partir 
disso, selecionar e articular 
os temas que serão estudados 
por aquela determinada turma 
de alunos. Nesse momento 
do trabalho, delineia-se não 
só o que precisam aprender 
em cada uma das linguagens 
que compõe o currículo 
da educação infantil, mas 
também o que eles querem e se 
interessam em aprender.
O trabalho por meio 
de projetos demanda, 

primordialmente, uma escuta 
atenta e sensível do professor, 
uma ligação com seu grupo de 
alunos, partilhando situações 
de aprendizagem. Trabalhar 
com projetos é uma forma de 
organizar o trabalho que, com 
metas claras de aprendizagem 
e de desenvolvimento dos 
alunos, proporcione situações 
significativas, criando um 
ambiente em que possam 
investigar, solucionar 
problemas, fazer reflexões, 
experimentar o que vivem, 
para então construir novos 
conhecimentos.
Na nossa escola, a 
aprendizagem se dá durante 
todo o processo. As crianças 
desenvolvem habilidades 
sócio emocionais que são 
fundamentais para a formação 
integral. Conviver, negociar, 
argumentar, respeitar a 

opinião dos outros, lidar 
com frustrações, colaborar 
e trabalhar em grupo, são 
algumas dessas habilidades.  
O resultado de um projeto 
será sempre uma ação ou 
um produto. Desse modo, as 
aprendizagens se transformam 
em algo concreto: um texto, 
uma poesia, uma construção 
com sucata ou argila, enfim 
tudo o que a criatividade 
permitir para construir a 
memória do trabalho.
Todo esse caminho, depois 
de vivenciado, traz grandes 
resultados. Mais do que 
conteúdos e informações, 
estimula nas crianças o 
pensamento científico e 
atitudes de pesquisadores. Elas 
perguntam, investigam, criam, 
interagem e vão buscar, em 
conjunto com os colegas, as 
respostas do que desconhecem.

POR QUE TRABALHAMOS 

COM PROJETOS?

Desde o Grupo 1 na nossa escola, 
o trabalho com os alunos é 
desenvolvido como projetos. Por 
meio de sons, cheiros, gostos e 
toques as crianças deste grupo 
descobriram novas sensações e 
mediante de seus experimentos, 
foram construindo as memórias de 
suas vivências. Por isto, as professoras 
Fernanda e Kelly viram a importância 
de desenvolver o projeto “Brincando 
com os Cinco Sentidos”. 

SAIBA MAIS SOBRE NOSSO PROJETOS. 
ENTRE EM CONTATO CONOSCO ATRAVÉS 
DO TELEFONE: (11) 2189-8539.
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A professora Patrícia, do Grupo 
2, do período da manhã, 
observou o grande interesse dos 
alunos em explorar diversos 
materiais e tintas, dramatizar 
e cantar. A partir daí, surgiu o 
projeto “Fazendo Arte”.

“Eu Sou Grande?” “Eu Vim da Barriga 
da Minha Mãe?” Estes foram alguns dos 
questionamentos feitos pelos alunos 
do Grupo 2, do período da tarde, que 
levaram a escolha do projeto “Quem Sou 
Eu”. As professoras Bárbara e Vanessa 
propõem atividades, jogos e brincadeiras 
que incentivam as descobertas de suas 
identidades.

No 1º semestre as crianças do Grupo 3 estudaram as 
profissões e se envolveram com todas as propostas.  
Após as férias, o interesse da turma continuou e 
com a intenção de trazer o mundo imaginário para 
o dia a dia na escola, a professora Andreia propôs 
uma visita ao circo para conhecerem os profissionais 
que lá trabalham e assim surgiu o projeto 
”Respeitável Público...”.

No início do ano, as crianças do 
Grupo 4 embarcaram em uma 
aventura para conhecerem o sistema 
solar. A curiosidade e empolgação 
despertaram o desejo de saber mais 
sobre o nosso planeta. Surgiu assim, 
neste semestre o projeto ”Um 
Mundinho Para Todos”. 

Texto: Márcia Cabaritti M.Costa 
Diretora da Escola Sírio
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BIBLIOTECA

No Jardim do Ogro  (Leïla Slimani)

Adèle tem a vida perfeita: é uma jornalista de sucesso em Paris, onde vive com seu marido 
cirurgião e seu filho pequeno em um lindo apartamento. Mas, debaixo da superfície, ela 
está entediada com seu trabalho e seu casamento – e consumida por uma necessidade 
insaciável de sexo a qualquer custo. Movida menos pelo prazer que pela compulsão, ela 
organiza seu dia em torno de casos extraconjugais, chegando atrasada ao trabalho e 
mentindo para o marido, até se enredar definitivamente em sua própria armadilha.

A Arte da Sabedoria  (Baltasar Gracián) 

Grandes sábios e ilustres líderes buscaram conhecimento na obra 
mais clássica de Baltasar Gracián. Escritos há mais de 300 anos, os 
aforismas criados pelo autor permanecem atuais e são imprescindíveis 
para alcançar, em qualquer aspecto da vida, o sucesso. Absolutamente 
único. Um livro feito para uso constante - um companheiro para a vida.

A Carta Secreta (Lucinda Riley) 

A Carta Secreta é um livro multifacetado, escrito com o primor e a poderosa 
imaginação que já são marcas registradas de Lucinda Riley. Um jogo de gato e 
rato no qual se cruzam mentiras e histórias de amor, segredos e subterfúgios, 
dissimulação e perigo. Neste livro, Lucinda Riley apresenta um suspense 
surpreendente, sem deixar de lado o romance e a minuciosa reconstituição 
histórica que sempre encantam seus leitores. 

Extraordinário (R. J. Palácio)

August Pullman, o Auggie, nasceu com uma síndrome cuja sequela é uma severa deformidade 
facial, que lhe impôs diversas cirurgias e complicações médicas. Por isso ele nunca frequentou 
uma escola de verdade...  até agora. Todo mundo sabe que é difícil ser um aluno novo, mais 
ainda quando se tem um rosto tão diferente. Prestes a começar o quinto ano em um colégio 
particular em Nova York, Auggie tem uma missão nada fácil pela frente: convencer os colegas 
de que, apenas da aparência incomum, ele é um menino igual a todos os outros.

Vida Querida (Alice Munro)

Os contos de Vida Querida são ricos como romances - com personagens, tramas 
e vozes desenvolvidas em toda sua potencialidade, mas, precisos como pede a 
tradição do gênero, prescindem de qualquer elemento que não seja essencial. 
O leitor, conduzido por narradores capazes de segurar a tensão do começo ao 
fim, se entrega a percursos surpreendentes, anunciados com sutileza e maestria 
em pistas esparsas.
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VOCÊ CONHECE O CURSO DE 
FAIANÇA E MODELAGEM EM 
CERÂMICA DO SÍRIO?
Os associados do Clube têm a 
sua disposição uma excelente 
opção de curso na área de 
artes. É o curso de Faiança e 
Modelagem em Cerâmica.  As 
aulas procuram ensinar técnicas 
de simples execução e que não 
exijam conhecimento profundo 
de Arte e Desenho, podendo 
assim ser apreendidas pelos 
alunos iniciantes também.  O 
objetivo do curso é ensinar 
as técnicas de modelagem e 

pintura em cerâmica/faiança 
em diversas técnicas e estilos.
O curso está sempre sendo 
atualizado para trazer aos 
alunos as mais diferentes 
modalidades de Pintura e 
Arte, estimulando sempre a 
sociabilização, criatividade, 
responsabilidade e autonomia,  
ajudando a desenvolver a forma 
de expressar de cada um.
As aulas de Faiança são 
ministradas por Lia Mara Jorge 

Aloe formada em Educação 
Artística, (FAAP) e Arquitetura 
(Universidade Mackenzie) 
e com especialização em 
Pintura de Cerâmica Sobre 
e Baixo Esmalte. Já as aulas 
de Modelagem em Cerâmica 
estão a cargo de Ana Paula 
Jardine, que possui graduação 
em Bacharel em Artes pelo 
Instituto de Artes da UFRGS 
(Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul).
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Venha fazer uma aula experimental 
gratuita. Informe-se pelo ramal 273 

ou na Secretaria Social.
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A ARTE EM PESSOA
Deixou-nos, neste mês de 
setembro, a professora de 
Tela e Escultura do Clube, 
Rosemari Korb. Durante os 
últimos 30 anos, a artista 
plástica compartilhou a sua arte 
e o seu conhecimento com os 
associados do Sírio. Entre as 
aulas no Ateliê de Artes, diversas 

exposições e a produção de 
ricos cenários que ajudaram 
a compor cada cena de 
espetáculos como o Festival de 
Ballet e a Tarde Árabe, sempre 
espalhou seu talento e coloriu a 
nossa instituição.
Por três décadas, os associados 
do Clube tiveram a sorte de 

contar com o seu talento e a sua 
dedicação, reconhecidos tanto 
aqui quanto em outros clubes, 
de usufruir da sua generosidade 
e de absorver parte do seu 
vasto conhecimento artístico. 
O Clube se sente privilegiado 
por ter abrigado e ajudado a 
disseminar a arte de Rose.

Homenagem do Esporte Clube Sírio a Rosemari Korb (1960-2019)
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O BEM NÃO PARA
Em 16 de julho houve a entrega 
de cerca de 350 cobertores para 
a Cruz Vermelha, que serão 
repassados a moradores em 
situação de rua. Estes cobertores 
foram comprados por meio 
de doações dos associados do 
Clube.  No dia seguinte, dia 
17, o Centro Infantil Boldrini 
(localizado em Campinas), 
recebeu 400 peças entre 
perucas lúdicas, cachecóis, 
toucas comuns e toucas de 

personagens. Já no dia 18, foi 
a vez da Maternidade Amparo 
Maternal receber roupas que 
foram ao Sírio do Bem pelos 
associados do Clube.  Ainda em 
julho, no dia 31, a Casa Ondina 
recebeu doações, desta vez 
foram 200 peças entre perucas, 
cachecóis e toucas.
Já no mês de agosto, no dia 14, 
as voluntárias do Sírio do Bem 
realizaram a entrega de 300 
peças ao Fundo de Assistência à 

Criança. Em 18 de agosto cerca 
de doze crianças da Associação 
Maria Helen Drexel visitaram 
o Sírio. O objetivo era assistir a 
tradicional Tarde Árabe do Clube 
(que contou com uma caixa 
de arrecadação para o Sírio do 
Bem na entrada), mas, além 
disso, as crianças também foram 
levadas para um pizzaria para 
se divertirem em uma pizzada 
surpresa.
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Além das organizações citadas 
anteriormente o Sírio do 
Bem é parceiro da Associação 
Rapunzel Solidária. A Rapunzel 
recebe doações de cabelos e os 
transforma em lindas perucas. 
Estas perucas são entregues 
para crianças, jovens e adultos 
que estão em tratamento do 
câncer, e outras doenças, como 
a Alopecia, que causam a perda 
dos cabelos.  As jovens Chloe 
Oelsner Graciosa e Chelsea 
Oelsner Graciosa já fizeram sua 
doação. Faça a sua também e 
ajude o Rapunzel Solidária!

QUER AJUDAR O SÍRIO DO BEM? VEJA O QUE VOCÊ PODE FAZER:

Torne-se um apoiador do Departamento de Filantropia. Saiba como 
entrando em contato através do telefone: 2189-8580.

A Diretoria de Filantropia do Sírio está recebendo doações de lã de 1ª 
linha (Mollet). Faça sua doação no balcão da Secretaria Social.

Siga o Instagram do Sírio do Bem: @projeto.perucasdossonhos
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NOITE DA 
CACHAÇA
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O Restaurante Social, na noite de 15 de agosto, recebeu um evento inédito: a Noite da Cachaça. Nesta 
primeira edição houve a degustação das cachaças Brisa da Terra.

BRISA
Uma cachaça 
equilibrada, suave, 
desce fácil. Tem 
sabor e aroma 
delicados, uma 
cachaça correta em 
todos os sentidos.

TRAGALUZ
Uma cachaça 
equilibrada, 
encorpada e madura. 
Seu aroma e o 
sabor do Carvalho 
são persistentes e 
lembram um bom 
brandy.

SR. BRASIL
Outra cachaça 
equilibrada. 
Cor brilhante, 
viscosidade perfeita, 
com forte presença 
do Bálsamo no 
aroma e no sabor 
suave.

E não foram só as cachaças que estiveram disponíveis aos 
associados e convidados, foi um evento completo com: comida de 
boteco, cervejas, área para charuteiros e palestra sobre o produto. 
Uma noite com gostinho de quero mais. As escolhidas foram:
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ALMOÇO ESPECIAL
DIA DOS PAIS
No domingo, dia 11 de 
agosto, o Salão Nobre do 
Sírio recebeu novamente mais 
uma edição do tradicional 
Almoço Especial de Dia dos 

Pais. Associados e convidados 
lotaram as dependências do 
Salão Nobre no evento que 
homenageia os pais, mas que, 
no final das contas, é uma 

grande oportunidade de reunir 
gerações diferentes em torno de 
uma mesa farta e em um local 
especial para todos.
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INSTAGRAM
@CLUBESIRIO

04/09/2019 - 15:34

664162_CP+B_Even_230x310



04/09/2019 - 15:34

664162_CP+B_Even_230x310
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NOVO PISO 
NO GINÁSIO PRINCIPAL
O Ginásio Principal do Esporte 
Clube Sírio tem um novo 
piso. Após ficar fechado por 
algumas semanas para as obras, 
o Ginásio já está disponível 
para uso de todos os associados.  
Entregue em 6 de agosto 
(veja detalhes da cerimônia 
de reabertura do Ginásio nas 
páginas 24 e 25) este novo 

piso faz jus as tradições e a 
grandiosidade do Clube.  
Nesta obra houve o 
reparo ou troca, pintura e 
impermeabilização de quase 
900m² de piso flutuante e 
flexível de madeira maciça. 
Abaixo do piso foram 
instalados amortecedores de 
impacto, de acordo com o que 

há de mais moderno para a 
prática esportiva. Com esta obra 
o Ginásio passa a oferecer o que 
existe de melhor ao associado 
praticante de basquete, vôlei, 
futsal ou qualquer outra 
prática desportiva que seja 
desenvolvida no local.
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MELHORIAS E MOBILIÁRIO
O Clube continua a todo vapor quando o assunto é 
melhorar e otimizar as instalações para os sócios. Veja 
na sequência tudo o que já está disponível para uso 
dos associados.

PRIMEIRA TROCA DAS CALDEIRAS APÓS 30 ANOS

REFORMA DO SAPO DA PISCINA INFANTIL

DOAÇÃO DE QUADRO DO ARTISTA ROBERTO GANEM

TROCA DAS REDES DE PROTEÇÃO EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL

NOVAS PRATELEIRAS NA BIBLIOTECA

PRIMEIRA TROCA DAS CALDEIRAS APÓS 30 ANOS
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NOVA CLARABÓIA DO SALÃO NOBRE 

NOVA ESTAÇÃO DE RECARGA 
DE CELULAR NA ACADEMIA MUDANÇA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA BOATE APÓS 49 ANOS

RESTAURAÇÃO DE CÔMODA NO 2º ANDAR 
DA SEDE NOVA

TROCA DA FORRAÇÃO DAS MESAS DE SNOOKER

NOVA CLARABÓIA DO SALÃO NOBRE

NOVO AR CONDICIONADO 
INSTALADO NO SQUASH
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TROCA DA LUMINAÇÃO DAS 
QUADRAS DE AREIA, AGORA 
COM LÂMPADAS DE LEDNOVO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

 TARTUS - UM NOVO ESPAÇO PARA O ASSOCIADO

NOVO ESPELHO NO FUNDO DA PISCINA COBERTA E AQUECIDA
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DIA DE SER CRIANÇA

Vejo uma criança dormindo: 
silêncio. Nada mais 
encantador do que a imagem 
daqueles olhinhos fechados, 
boquinha entreaberta e 
mãozinhas largadas... um ser 
entregue ao profundo acaso. 
Pura inocência.
E... de repente, começamos a 

crescer, a nos desenvolver e 
perdemos a condição de nos 
mantermos alinhados à essa 
essência. Nos sobre avisamos 
com pre-ocupações até em 
momentos em que o corpo, 
a mente e o espirito pedem 
urgente descanso.  Como 
especialistas em infância, 
propomos um parar. Um 
olhar para dentro de si. Um 
retorno. Um resgate:
Pode ser indo à uma praça 
para ver os pequeninos 
brincar e se deixar rir 
despretensiosamente com 
tantas peraltices. 
Quem sabe ouvir 
argumentações infantis 
que explicam com tanta 
naturalidade situações que 
não conseguimos entender e 
resolver no dia a dia.
E por que não uma ida ao 

parque para um simples 
brincar com os filhos ou 
netos? Ou mais simples 
que tudo isso, espelhar-se 
no grande mestre chamado 
silêncio.
O “Dia” que se comemora 
ser criança é o dia em que 
você pode decidir deixar um 
pouco de lado as exigências 
que foram construídas em 
você e por você. Crenças. É 
o dia em que você coloca 
o valor humano verdade 
como prioridade na sua 
existência. Pois “o reino dos 
céus (ou paraíso) pertence 
aos pequeninos” e é no seu 
interior e nas suas atitudes 
que ele se estabelece.
Elaine Bueno Silva
Superintendente 
do Lar Sírio



65

NESSE MÊS DE OUTUBRO, TRANSFORME SEU PRESENTE EM SORRISOS

COM A SUA DOAÇÃO DE APENAS 1 REAL POR 
DIA , O LAR SÍRIO PRESENTEIA 
UMA CRIANÇA COM 1 BRINQUEDO E  VOCÊ 
GANHA MUITOS SORRISOS! 
OU DOE QUALQUER VALOR!

TODO DIA É
DIA DAS CRIANÇAS! 

“É DEVER DA FAMÍLIA, DA COMUNIDADE, DA 
SOCIEDADE EM GERAL E DO PODER PÚBLICO 
ASSEGURAR, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, 
A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS À VIDA, À 
SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO À EDUCAÇÃO, AO 
ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À 
CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO,  À 
LIBERLIBERDADE, À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E 
COMUNITÁRIA.”
 
 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

SEJA UM DOADOR MENSALISTA!
Saiba mais através do tel.:  11 2092-4811

ou e-mail larsirio@larsirio.org.br

Itaú ag. 0367 C/C 09332-5
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UMA DOENÇA E MUITOS SINTOMAS. 

UM AVANÇADO TRATAMENTO.

MENOS EFEITOS COLATERAIS.

O CUIDADO DE GRANDES NEUROLOGISTAS.

E A MINHA QUALIDADE DE VIDA DE VOLTA.

 TUDO ISSO NUM SÓ HCor.

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.
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 www.hcor.com.br

Siga-nos nas redes sociais:

facebook.com/HCor.Oficial

youtube.com/user/HospitalHCor
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