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Os personagens da saga Star 
Wars invadiram o Clube no dia 
6 de outubro para comemorar 
o Dia das Crianças. Promovida 
pelo DEPAM a festa reuniu 

mais de 360 crianças que 
se divertiram muito com os 
personagens da recepção e nos 
brinquedos, mas o momento 
mais aguardado foi o Show 

dos personagens de Star Wars. 
Outro dia inesquecível para a 
criançada do Sírio.

DIA DAS CRIANÇAS 
DO DEPAM

Ic
o

ne
 c

ria
d

o
 p

o
r 

Lu
is

 P
ra

d
o



5



6

SIMI NO AQUÁRIO DE SÃO PAULO
O Aquário de São Paulo é o primeiro 
aquário temático da América do Sul. É 
um complexo de entretenimento, cultura 
e conscientização ambiental que utiliza 
aquários, tanques, aqua-terrários, painéis 
descritivos e ambientes cenarizados 
como ferramentas de educação. O SÍRIO 
MELHOR IDADE (SIMI) participou 
de uma tarde inesquecível com visita 
monitora por biólogo que além de 
conscientizar o grupo, agregou muito 
conhecimento e cultura.

AULA ESPECIAL
No dia 7 de setembro a turma 
do SIRIO MELHOR IDADE 
(SIMI) aproveitou o lindo dia 
e fez a atividade física semanal 
ao ar livre. Este grupo, que é 
exemplo de superação e saúde, 
está sempre presente em nossas 
atividades e não perde uma 
oportunidade de se divertir. 
Temos muito orgulho desse time.

Repetimos para não 
esquecer que comemorar 
as primaveras é muito 
importante para todos 
nós e o SIRIO MELHOR 
IDADE (SIMI), todo 
ultimo sábado de cada 
mês, faz após a aula de 
ginástica, uma pequena 
homenagem aos nossos 
aniversariantes. Muita 
alegria nos meses de 
agosto e setembro com 
os aniversariantes que 
deram show de alegria 
entre amigos. Parabéns a 
todos!

ANIVERSARIANTES DO MÊS
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BENEFÍCIOS DA YOGA

AULA ESPECIAL DE SPINNING

SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

No dia 05 de outubro foi 
realizada uma mega aula 
especial de Spinning na Piscina 
Social do Clube. O evento 
contou com músicas dos anos 
90, 2000 e atuais. Com a 
ajuda da professora Fernanda, 
os participantes fizeram aulas 
animadas e com intensidades 
altíssimas.

Como é de costume, 
nossos associados fizeram 
a romaria ao Santuário 
Nossa Senhora Aparecida. 
Os participantes passaram 
um “Dia nota 10”, como 
foi comentado pelo 
grupo. O clima agradável, 
o roteiro atrativo e um 
almoço divino fizeram 
parte desse dia de fé. Os 
romeiros chegaram para 

a missa com as intenções 
destinadas ao grupo às 
10h30 e na sequência 
participaram da visita 
a Cúpula da Igreja, ao 
museu da Torre da Basílica 
e ao Mirante que possui 
110 metros de altura e 
uma vista panorâmica de 
360 graus.

De acordo com o blog 
Energia do Corpo, muitas 
pessoas sabem que a Yoga 
pode beneficiar a saúde física. 
“Certamente, a prática ajuda 
a resolver diversos problemas, 

mas o bem-estar psicológico 
também pode, e deve ser, 
levado em consideração.” 
Pensando nisso, vamos postar 
os 5 benefícios que a Yoga 
apresenta para o corpo e 

mente, além de convidá-los a 
fazer parte deste estilo de vida 
que vai além do esporte. Os 
benefícios da Yoga especificados 
são: 
1: Reduz os níveis de 
hipertensão;
2: Melhora as dores nas costas;
3: Ajuda no funcionamento dos 
rins e do intestino;
4: Auxilia a combater depressão 
e ansiedade;
5: Melhora o sono. 
Venha fazer parte do 
nosso time. Se informe no 
Departamento de Esportes os 
dias e os horários da Yoga.

Fonte: https://blog.energiadocorpo.com.br/5-beneficios-do-yoga-que-voce-ainda-nao-sabia/.
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COPA NESCAU
No dia 7 de setembro foi 
realizada a Liga Nescau com 
a participação da Ginastica 
Artística com as seguintes 
categorias: Pré Mirim, Mirim 
(Masculino e Feminino) e 
Infantil, com o total de 19 
atletas.  Durante a preparação 
os atletas se esforçaram em 

dar o seu melhor e no final 
surpreenderam a todos com um 
ótimo desempenho, atingindo 
os objetivos.
Destaque para o atleta Leonard 
Jorge Halti com a sua primeira 
participação que resultou a 17º 
colocação na categoria Mirim 
Masculina (participaram dessa 

categoria 31 atletas). Outro 
destaque foi a atleta Yasmin 
Samed Saad, com a 8º colocação 
na categoria Infantil Feminina. 
Evento de altíssimo nível, onde 
nossas atletas mostram que 
estão prontas para competir 
e representar o Esporte Clube 
Sírio.

XXXIII FESTIVAL DE ESCOLAS DE ESPORTES 
DO CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

Em 14 de setembro foi realizado 
o XXXIII Festival Escola de 
Esportes do Clube Paineiras do 
Morumby. O Esporte Clube Sírio 
levou nove atletas ao Festival. 
Pelo evento não ter característica 
competitiva, o objetivo foi 
vivenciar e incentivar a nova 
geração de atletas do Sírio a se 
acostumar com eventos externos 
e a representar o Clube na 
modalidade. O festival foi muito 
bem organizado e as atletas se 
divertiram muito.
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Em 28 de setembro o Grupo de Corrida 
do Sírio organizou um treinamento 
preparatório para a a Ultramaratona 
de Revezamento Bertioga-Maresias. 
Na ocasião vinte e dois associados 
participaram do treino na Estrada Velha 
de Santos.  O evento contou também 
com um delicioso café da manhã para 
finalizar a atividade dos participantes do 
Grupo de Corrida.

TREINO PARA A ULTRAMARATONA

MOBILIZE-SE BÊNÇÃO DE PAZ
O Grupo de Corrida do Sírio, 
pelo segundo ano consecutivo, 
participou da prova Mobilize-se 
- Bênção de Paz que chegou em 
2019 a sua 3ª edição.

DESAFIO BOTA PRA CORRER
No dia 28 de setembro a associada 
Ana Paula Simões enfrentou os 
21km do Circuito Bota Pra Correr 
- Etapa Pantanal (MS). O Bota Pra 
Correr é um circuito de corridas 
em lugares inéditos pelo Brasil, 
com objetivo de democratizar a 
corrida no país.

A nossa associada Ana Paula Simões 
nos orgulhou honrando as cores 
do Sírio ao participar em agosto do 
Circuito Paulista Master de Natação, 

ficando em 1º lugar nos 100m nado 
peito e 2º lugar no 50m nado livre. 
Mais uma vez comemoramos esta 
vitória e parabenizamos a atleta.

CIRCUITO PAULISTA DE 
MASTERS DE NATAÇÃO
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O Esporte Clube Sírio tem 
muito orgulho de parabenizar 
esses atletas que se superam 
a cada etapa nas competições. 
Os associados Cássio Daher 
(a esquerda) nadou 2.500 m 
em 00:36:53 e Ricardo Bittar 
nadou 5km em 01:34:24. O 
Circuito Mares foi realizado 

com as categorias Maratonas 
aquáticas, Aquathlon e 
Corrida 5km em várias praias 
de São Paulo. O Guarujá, 
especificamente na praia da 
Enseada foi o palco deste 
grande evento.

CIRCUITO MARES MARATONA 
AQUÁTICA ETAPA GUARUJÁ

FESTIVAL DE NATAÇÃO CLUBE PAINEIRAS
No sábado do dia 14 de 
setembro aconteceu o Festival 
de Natação do Clube Paineiras 
do Morumby. O Sírio participou 
com 7 associados em variadas 
modalidades. O Festival não 
teve caráter competitivo e desta 
forma não teve premiação. 
As professoras responsáveis 
pelo evento apontaram como 
pontos positivos a organização 
e a satisfação dos pais que 

acompanharam seus filhos.  
A participação da criança 
nos Festivais tem como 
principal objetivo incentivar 
e reconhecer o aprendizado e 
evolução na natação, além de 
vivenciar a experiência de uma 
“competição” onde a coragem, 
o esforço, a superação e aquele 
friozinho na barriga ajudam 
no desenvolvimento da sua 
autoestima e valores educacionais.

ATUALIZAÇÃO DOS PROFESSORES

Pensando em inovar e melhor 
atender as necessidades de 
nossos associados, o Esporte 
Clube Sírio ofereceu no dia 
1 de setembro, domingo, a 
toda a equipe de professores 

da Natação e estagiários, curso 
de atualização exclusivo - 
Certificação Metodologia Gustavo 
Borges. Este curso que acontece 
anualmente com a nossa equipe 
tem o objetivo de atualizar e 

capacitar professores para o 
trabalho de ensino técnico da 
modalidade Natação. Tragam seus 
filhos e/ou venham aprender a 
nadar! Solicite informações no 
Departamento de Esportes.
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Aprender a nadar adulta é 
possível e gratificante.  Medo 
de água, falta de coordenação 
motora, dificuldade para 
respirar, nada disso me 
impediu. Decidi aprender a 

nadar por incentivo do meu 
marido, pois tive que pensar 
na minha qualidade de vida e a 
atividade física, além de trazer 
esse ganho, ajuda muito na 
saúde mental. 

Tenho professores ótimos 
que entendem as minhas 
limitações. Lembro que entrava 
na piscina e sentia pavor. Eu 
por exemplo nunca pensei que 
fosse conseguir atravessar uma 
piscina, quando consegui foi 
muito gratificante. Quanto mais 
velhos, mais inseguranças, isso 
é normal do ser humano. Cria-
se um mito que quanto mais 
velho não se aprende, mais, o 
que na verdade, é justamente o 
contrário. “A natação é mágica”. 
O meu agradecimento a essa 
ótima estrutura dos professores 
capacitados. 
Por: Vanessa Cristina Matsen Kassis

DEPOIMENTO DE ASSOCIADO 
QUE APRENDEU A NADAR

SURF E STAND UP NO SÍRIO
Em 7 de setembro, na 
reabertura da piscina externa, 
não faltaram atividades para 
animar e descontrair os sócios. 
As piscinas (interna e externa) 
receberam atividades inéditas, 
os sócios puderam desfrutar a 
experiência de usar pranchas de 
Surf e o Stand Up, aprendendo 
as técnicas e desenvolvendo as 
habilidades na utilização destes 
equipamentos esportivos. O 
Remo em pé ou surfe com 
remo, popularizado no Brasil 
com o termo em inglês stand up 
paddle, é um esporte de origem 
havaiana e está se tornando 
cada dia mais popular em todo 
mundo. Já o surf é um esporte 
que exige técnicas mais precisas 
é considerado um esporte 

de aventura. Também com a 
intenção de agregar atividades 
esportivas, as aulas do Fitness 

foram trazidas a área externa 
da piscina e alegraram o dia 
saudável dos participantes. 
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No sábado, 5 de outubro, 
trios e sextetos participaram 
do 2° Festival de Voleibol 
Feminino - categoria Iniciante.  
Participaram do evento os 
times do Colégio Singular SBC, 
Colégio Morumbi e Colégio 
Integração além de Santo André 
e Ribeirão Pires. As meninas 
do Sírio foram super bem e 
competitivas em todos os jogos. 

Em 21 de setembro a Arena 
Sírio foi palco da primeira 
rodada do Torneio 4 x 4 Misto 
Interno de Vôlei de Areia. O 
evento, que teve a participação 
de 25 atletas divididos em 5 

times, teve jogos disputados em 
um set de 25 pontos e a forma 
de disputa foi todos contra 
todos. A segunda rodada foi 
disputada em 10 de outubro e 
a última, em 30 de novembro, 

será onde se definirá o Rei e 
Rainha da Arena Sírio, já que 
está sendo feito um ranking 
individual.

Em agosto foram entregues os novos uniformes de treinamento para as meninas e meninos 
do Voleibol Menores.

FESTIVAL VOLEIBOL INICIANTES

NOVOS UNIFORMES

TORNEIO INTERNO DE VÔLEI DE AREIA
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FISIOTERAPIA É NO SÍRIO
O Setor de Fisioterapia do 
Sírio, gerenciado pela empresa 
For Athletes Fisioterapia 
Esportiva, mantém em seu 
quadro de funcionários, 
fisioterapeutas habilitados e 

especializados em disfunções 
ortopédicas (articulares, 
ligamentares e musculares), 
podendo tratá-las e trabalhar 
também de forma preventiva.  
Com o compromisso de 

promover o bem-estar dos 
nossos associados de maneira 
personalizada, oferecendo-lhes 
atendimento e serviços de alta 
qualidade com equipamentos 
sempre modernos e atualizados.
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BENEFÍCIOS DO SQUASH
De acordo com a revista norte-
americana Forbes, o Squash 
foi considerado o melhor 
esporte para se praticar. Entre 
os principais benefícios estão: 
alto gasto calórico, baixo risco 
de lesão, desenvolvimento de 
resistência cardiorrespiratória 
e força muscular, além de 
combate ao estresse.

Essa atividade super dinâmica 
queima em média de 600 a 
1200 calorias por hora, além 
de gerar uma melhora na 
coordenação. Venha fazer 30 
minutos de aula, 2 vezes por 
semana, e sinta os benefícios 
do Squash. Mais informações 
no Espaço das Raquetes ou pelo 
telefone: 97634-9200.

Revista Forbes; Publicado em Março de 2017; Disponível em: <https://forbes.com.br/>; Aceso em: Outubro de 2019.

OUTUBRO ROSA

O Departamento de Tênis do 
Esporte Clube Sírio realizou 
mais uma edição do Outubro 
Rosa, o mês de conscientização 

ao câncer de mama. As tenistas 
do Sírio se reuniram para uma 
manhã de muitos jogos e um 
delicioso café da manhã, todas 

uniformizadas com camisa rosa, 
simbolizando o combate e a 
prevenção dessa doença.

NOSSO ORGULHO
FABRICIO ROCHA
Campeão Slice Tennis - 4M2
Vice-Campeão Clube Indiano - 4M2
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VII ROLAND GASÍRIO
O VII Roland Gasírio contou com a participação de mais de 40 tenistas! Pela primeira vez o torneio 
foi composto por três chaves, todos em busca dos títulos de suas respectivas categorias. Confira os 
vencedores de cada chave:

CHAVE A
Guillermo Lemmo
Anis Saliba

CHAVE B
Daniel Eid
José Caetano

CHAVE C
Marcelo Saad
João Toledo

SET PRO
Neste ano tivemos a 2º edição do torneio Set Pro Masculino, torneio jogado em set único de 8 games, 
divididos nas categorias A e B. Tivemos também a estreia do Set Pro Feminino, em sua primeira edição 
e disputado em categoria única. Confira os vencedores:

SET PRO FEMININO
Soraya Katchvartanian
Marilu Maluf

SET PRO MASCULINO CHAVE A
Fabricio Rocha
Sergio Adas

SET PRO MASCULINO CHAVE B
Thomas Ganut
Tony Ghattas
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II WORKSHOP TENNIS 10
Nos dias 07 e 08 de Setembro 
o Esporte Clube Sírio sediou 
o II Workshop Tennis 10, 
evento organizado pela 
Confederação Brasileira de 
Tênis. O evento contou com 

um público de mais de 200 
pessoas de todos os lugares 
do Brasil, entre professores, 
gestores e estudantes. Foram 
ministradas clínicas e palestras 
sobre diversas temáticas, 

sendo o tema central o ensino 
e aprendizado do Tênis para 
crianças. O workshop contou, 
inclusive, com a palestra do 
nosso gestor do Departamento 
de Tênis, Pablo Albano.

AMISTOSO INFANTOJUVENIL
No dia 09 de outubro nossos 
pequenos atletas foram ao clube 
Monte Líbano para um série de 

jogos amistosos. Nossos sete 
atletas infantojuvenis tiveram 
uma tarde repleta de jogos e 

muita diversão, conquistando 
16 vitórias em 21 jogos 
disputados.
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MELHORIAS NAS QUADRAS
Nos meses de setembro e outubro continuamos 
com as melhorias na estrutura do tênis do 
Esporte Clube Sírio. Foram trocadas todas as 

escovas dos lava pés e implantadas placas e 
banners dos nossos patrocinadores que tanto 
ajudam no crescimento dessa modalidade.

Anúncio Ogra
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ABERTO DA LPT: ATLETAS 
DO SÍRIO FAZEM BONITO!
Esporte Clube Sírio sediou 
pela 1° vez o torneio aberto 
Liga Paulista. O campeonato 
contou com a participação 

de diversos jogadores do 
estado de São Paulo. Os atletas 
do Sírio tiveram excelentes 
participações, conquistando o 

pódios nas categorias: 10M, 
FEM C, MC 35+, MA 50+, 
Duplas MA, FEM B e Duplas FB.

CATEGORIA 10M
Luca Ashcar
Davi Soares

CATEGORIA MA 50+
Anis Saliba

CATEGORIA FEM C
Camila Moises

CATEGORIA MC 35+
Eduardo Dallal

CATEGORIA MA DUPLAS
Fabio Sperling CATEGORIA FEM B

Thais Xerfan

CATEGORIA FB DUPLAS
Fernanda Yazigi
Thania Xerfan
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X LADIES SIRIO

CHAVE A
CAMPEĀ           Adriana Vieira
VICE         Mila Menon

CHAVE B
FINALISTAS       Tereza Futema
         Thania Xerfan 

CHAVE C
CAMPEĀ         Luti Ashcar
VICE         Simone Chadad

A 10ª edição do Ladies Sírio foi um sucesso! Mais 
de 40 mulheres divididas em três chaves jogaram 
entre si em busca do troféu da sua respectiva 

categoria. O torneio contou com jogos de 
excelente qualidade e muito equilíbrio entre as 
jogadoras. Confira as finalistas de cada chave: 

CHAVE A CHAVE C

COPA SÍRIO DE FUTEBOL DE CAMPO 
A Copa Sírio entrou na reta final 
de suas categorias. Na categoria 
Principal, o Catar atingiu a 
Final de forma antecipada, por 
vencer o 3º turno e conquistar 
o maior número de pontos na 
classificação geral. A conquista 
do turno veio em um jogo 
eletrizante onde o Catar perdia 

por 3x0 para o Kuwait, mas 
conseguiu a virada por 5 gols 
a 3!
O mesmo aconteceu com a 
equipe Iêmen, da categoria 
Veteranos. A equipe já havia 
vencido o primeiro turno e 
conquistou o maior número de 
pontos no geral. Já na categoria 

Masters, a Arábia Saudita 
aguarda para conhecer seu 
adversário na grande Final, que 
será o campeão do 2º turno. 
E na categoria SuperMasters a 
equipe da Palestina que foi a 
campeã do 1°Turno, também 
aguarda o campeão do 2°Turno.

CATARARÁBIA SAUDITA

IÊMEN PALESTINA
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RANKING

As Etapas 5 e 6 do Ranking, 
realizadas nos dias 24 de 
agosto e 14 de setembro, 
respectivamente,  foram muito 
disputadas e desafiadoras! 
Com vários desafios que visam 
testar as habilidades dos atletas, 
o Ranking se tornou uma 
das principais atividades do 
calendário esportivo do Futebol 
de Menores.

AMISTOSO SÍRIO X HELVETIA
No dia 31 de agosto tivemos 
grandes amistosos contra o 
Clube Esportivo Helvetia. As 
categorias Sub 7, Sub 9, Sub 10 
e Sub 12 fizeram ótimos jogos 

vestindo a camisa da Seleção do 
E.C. Sírio. Parabéns aos nossos 
atletas pela raça e disposição 
mostradas dentro de campo! 
Resultados: Sub 7 EC Sírio 4x1 

CE Helvetia,  Sub 9 EC Sírio 4x0 
CE Helvetia, Sub 10 EC Sírio 
0x0 CE Helvetia e Sub 12 EC 
Sírio 0x0 CE Helvetia.

AMISTOSO FEMININO
No dia 26 de setembro nossas 
jogadoras vestiram a camisa da 
seleção do E.C. Sírio e foram até 
o Ipê Clube para a realização de 

um amistoso. Em um grande 
jogo, nossas jogadoras fizeram 
bonito em campo e venceram 
por 4x3. Parabéns meninas!
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CAMPEONATO INTERNO
Nos dias 07 de setembro e 
05 de outubro foram jogadas 
as últimas duas rodadas do 
segundo turno do Campeonato 
Interno, onde tivemos a 
definição dos finalistas das 
categorias Dente de Leite e 
Infantil. 
Após jogos equilibrados e 
muito disputados, tivemos 
como finalistas do segundo 
turno da categoria Dente de 
Leite as equipes Juventus e 
PSG. A decisão do 3° lugar será 
definida pelo confronto entre 
Manchester City e Manchester 
United. O campeão do 2°Turno 

fará o duelo final contra o 
Manchester City, que, por ter 
vencido o 1º turno, já está na 
Final Geral da categoria. Já na 
categoria Infantil a final do 2º 
turno será entre Manchester 

City e PSG. A decisão do 3° 
lugar será entre Juventus x 
Manchester United. O Campeão 
do 2° turno enfrentará o 
Manchester City na Grande 
Final Geral da categoria.

TALENT’S CUP
SUB 15
Na categoria Sub 15 o E.C. Sírio 
está participando da Talent´s 
Cup, torneio organizado pelo 
Playball Pompeia. Serão 5 jogos 
intensos e desafiadores para 
nossos atletas com o objetivo 
de chegar à grande final que 
acontecerá em novembro.

SELEÇÕES DE FUTEBOL

As Seleções Principal e 47+ 
fizeram bonito neste ano no 
Interclubes! Infelizmente não 
conseguiram chegar à grande 

final, mas representaram as 
cores do Clube com muita garra 
e determinação!
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40 ANOS DA GRANDE 
CONQUISTA
O Esporte Clube Sírio 
comemorou, em 06 de outubro, 
o 40º aniversário da grande 
conquista do Campeonato 
Mundial Interclubes de Basquete 
(13ª edição da Copa Willian 
Jones - 1979). A grande final 
desta competição foi realizada 
no Ginásio do Ibirapuera 
lotado, com o Sírio derrotando 
o KK Bosna Royal Sarajevo 
(Iugoslávia) por 100 a 98.
A comemoração, que ocorreu 
no Ginásio Principal do 
Clube, reuniu a maior parte 
dos jogadores daquela grande 
conquista e outros grandes 
atletas que defenderam a camisa 
do Sírio em diversas épocas.  
Na ocasião, também, foi 
inaugurado o Painel de Honra 
do Basquete, em homenagem a 
todos os atletas de basquetebol 
do Clube. 

O Presidente da Diretoria 
Executiva do Esporte Clube 
Sírio, Marcelo Audi Cateb, 
abriu a série de discursos com 
uma fala emocionada sobre o 
tamanho desta conquista do 
Clube. “Gostaria de saudar os 
campeões mundiais e dizer que 
esta festa é para vocês. É um 
pouco do que o Clube pode 
fazer para retribuir o que vocês 
fizeram. A exatos 40 anos eu 
tinha dezessete anos e estava lá 
no Ginásio do Ibirapuera e tive 
o prazer de presenciar aquele 
momento, onde uma geração 
de atletas, dirigentes e sócios 
abnegados, nos levou ao lugar 
mais alto do mundo. Então isso 
não é só uma comemoração, 
é uma obrigação nossa com 
aqueles que dos anos 50 aos 

anos 90 participaram da nossa 
história dentro do basquete. 
Aqui, este ginásio é o templo 
sagrado do basquete, por onde 
passaram os maiores e melhores 
jogadores do Brasil.”
Sua fala foi seguida das palavras 

de Fabio Kadi, Presidente 
do Conselho Superior de 
Administração do Sírio. “Quero 
dizer que hoje nós nos sentimos 
como uma mãe que vê todos 
os filhos voltando para casa. É 
um dia de muita alegria para o 
Clube. Gostaria de agradecer a 
todos, pois vocês são uma pedra 
muito importante na história 
do Clube. Podem ter certeza que 
cada um de vocês, dirigentes, 
jogadores e comissão técnica 
são lendas vivas nos nossos 
corações. Não há um dia que 
vocês não são lembrados com 
muito carinho.”

Jogadores e o técnico Claudio 
Mortari também falaram 
a respeito do que o título 
mundial significou em suas 
vidas. 

“Momento de alegria, pois hoje 

consigo dimensionar o que 
foi este título, mas na época 
você dizia que ganhamos o 
título Mundial. Agora eu pude 
comprovar a grandeza dessa 
conquista pela presença das 
pessoas que aqui estiveram os 
maiores jogadores de basquete 
do Brasil; dirigentes, amigos 
e associados, então, este foi 
mais um evento inesquecível 
na história do E.C. Sírio. O 
título Mundial Interclubes está 
eternizado, esse Painel que foi 
inaugurado mostra a grandeza 
e a pujança do basquete do 
clube; oxalá a gente consiga 
reviver esses momentos tendo 
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novamente a nossa grande 
equipe por aqui”, afirmou 
Washington Joseph, o Dodi.

“Sensacional essa comemoração, 
pois em nosso país a memória 
dura pouquíssimo tempo e o 
Sírio habitualmente relembra 
e comemora esta conquista. 
A satisfação de ver todos aqui 
presentes, a equipe intacta, 
apenas alguns dirigentes não 
estão mais entre nós, mas é 
sempre um orgulho muito 
grande fazer parte deste 
contexto”, comentou Claudio 
Mortari.

“Um dia especial, essa é 
uma homenagem grande, 
enorme e linda, que guardarei 
para sempre, pois em 40 
anos pessoas morrem. Só 
lembrando que, posterior e 
conquista, fomos jogar na 
Síria e lá nós fomos recebidos 
como campeões mundiais”, 
acrescentou Oscar Schmidt.

“Para as gerações mais jovens 
entenderem o que foi esta 
conquista, que aconteceu há 40 
anos, imagine que o campeão 
e o vice-campeão do que é 
hoje a Euroleague vieram aqui 

para disputar um campeonato 
Mundial. O E.C. Sírio ganhou 
dos dois e se sagrou o 
campeão”, complementou 
Marcel de Souza.
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MASTER CHEF ACESC KIDS
O Sírio viu duas duplas 
classificadas para a final do 
Master Chef ACESC Kids, evento 
realizado no dia 17 de agosto, 
no SPAC: Pedro e Maria Luiza 
(Categoria Salgado) e Leonard e 
Raphael (Categoria Doce).

THE VOICE ACESC
 Já no domingo, dia 29, foi a 
vez de ser realizado no Clube a 
versão adulta do evento, o The 
Voice ACESC.   Entre os vinte 
e quatro participantes o Sírio 
classificou dois para as finais: 

Georges Jazzar, com a música 
Eu também vou reclamar de 
Raul Seixas e a Banda Sem Data 
de Validade, com a música Toda 
forma de amor de Lulu Santos.

Em 28 de setembro, o Sírio 
recebeu o The Voice ACESC 
Kids, evento que é parte da 
Maratona Cultural da ACESC. 
Dezoito jovens se apresentaram 
na ocasião e o Clube teve um 
jovem talento classificado para 
a final do evento: Raphael Halti, 
com a música de Frank Sinatra 
New York, New York.

THE VOICE 
ACESC KIDS

Já em 4 de novembro foi realizada a Mostra ACESC de Fotografia, no Clube Helvetia. Entre as mais de 
cinquenta obras inscritas o Sírio classificou as seguintes para a final:

MOSTRA ACESC DE FOTOGRAFIA

My Self (de 
Maria Luiza P. 
Ambar) finalista 
na categoria 
Fotografia 
Colorida Infanto-
juvenil

Mudança de 
atitude (Rubens 
Chammas) 
finalista na 
categoria 
Fotografia 
Colorida Adulto

Os nomes dos vencedores 
de cada categoria só serão 
divulgados na Festa de 
Encerramento da Maratona 
Cultural ACESC, que será 
realizada no dia 4 de 
dezembro, na Associação 
Brasileira A Hebraica de 
São Paulo.
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No dia 16 de outubro o 
Restaurante Social do Sírio 
foi palco da edição 2019 do 
Master Chef Sírio. Este ano a 
dupla vencedora foi formada 
por Larissa Arida e Soraya 
Arida Katchvartanian. Com 
isso elas representarão o 
Sírio no Master Chef ACESC.

CINEMA ÁRABE
O Núcleo de Cultura Árabe 
do Sírio exibiu, em 12 de 
outubro o longa “O Sonho de 
Sherazade” (Egito/África do 
Sul - 2014 -107 minutos) do 
diretor François Verster. No 
filme, um carismático maestro 
ensaia com sua orquestra a suíte 
“Sherazade” do compositor 
russo Nikolai Rimsky-Korsakov 

(1844-1908) e trabalha a 
peça como uma ferramenta 
de educação política. Nesse 
processo de aprendizado, uma 
jovem libanesa faz as pazes 
com seu passado ao aprender a 
arte de contar estórias no Egito 
e começa a praticar ativismo 
político na internet.

O Ciclo de Debates do Clube 
continua a todo vapor, sempre 
compartilhando conhecimento 
com os associados. 

No sábado, 31 de agosto, a 
professora e pesquisadora da 
imigração síria e libanesa, 
Juliana Mouawad Hhouri, 

trouxe ao Clube a palestra 
“Sírios e libaneses em São Paulo: 
os caminhos da imigração na 
cidade”.

Em 5 de setembro aconteceu a 
palestra “Direitos e obrigações 
- planos de saúde, bancos, 
telefonia, impostos, regras 

trabalhistas, etc.” Quem 
palestrou sobre o tema foi o 
advogado Omar Farhate.

Já em 19 de setembro a Sala 
Palmira recebeu a palestra 
e lançamento dos livros 
“Caminhos de Pedras, Terra e 
Areia” e “Vindas, Vida idas” da 
psicóloga Flavia Alice Zogbi. 
Parte da renda da venda dos 
livros da palestra foi destinada 
ao Departamento de Filantropia 
do E.C. Sírio “Sírio do Bem”.

Ainda em setembro, mas no 
dia 28 foi a vez da palestra “A 
contribuição dos árabes para 
a medicina - uma perspectiva 
histórica” do Prof. Dr. Murched 
Omar Taha.

CICLO DE DEBATES

MASTER CHEF SÍRIO
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RESULTADOS DO EXAME 
DA ROYAL ACADEMY OF DANCE
Após semanas aguardando os 
resultados do exame da Royal 
Academy of Dance finalmente, 
em 20 de outubro, chegou 
o grande momento de saber 
os resultados. Como sempre 
as bailarinas do Clube foram 

muito bem, mostrando o 
motivo do Sírio ser, em 
São Paulo, o único clube 
social que realiza este exame 
anual. Parabéns bailarinas e 
professoras!

As alunas, pais e professores 
aproveitaram a ocasião 
para também comemorar o 
aniversário da professora de 
ballet do Sírio, Maria Helena 
Mazzetti.
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HORA DE DOAR E RECEBER
No dia 5 de outubro o 
Departamento de Filantropia 
do Clube, em parceria com o 
Hospital Sírio-libanês, promoveu 
novamente uma campanha 
de doação de sangue. Como 
anteriormente, houve grande 
adesão dos associados que 
compareceram em peso à Sala 
Damasco para esta importante 
campanha.
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EXPOSIÇÃO INTERNA
Entre os dias 25 e 29 de 
setembro aconteceu a já 
tradicional Exposição de Artes 
do Clube, valendo como 
classificatória para a Maratona 
Cultural da ACESC. Os trabalhos 
premiados foram apresentados 
em um evento no Clube 
Paineiras do Morumby dia 
17 de outubro, competindo 
com premiados de outros 
clubes. Desta disputa foram 

selecionados os finalistas da 
Mostra ACESC de Artes Plásticas e 
o Sírio teve os seguintes artistas 
selecionados para o evento de 
premiação da Maratona ACESC:

Aquarela   
ELISETE AMBAR COM A OBRA DES 
FENETRÊS
Escultura em cerâmica    
VIVIAN WEHBA COM A OBRA ESPIRAL
Pintura em cerâmica   
ANGELA MINA COM A OBRA VASO 
BLUE GARDEN

Já em 17 de outubro o Departamento de Filantropia do Sírio prestou uma homenagem ao inestimável 
trabalho de suas voluntárias. Neste dia uma das principais árvores do Clube recebeu uma manta feita 
com quadrados tricotados. Cada quadrado desta manta representa a contribuição de cada uma, por meio 
do Sírio do Bem, para o desenvolvimento de um mundo mais solidário.
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BIBLIOTECA

Retrato de uma senhora (Henry James) 

Retrato de uma senhora, publicado pela primeira vez em 1881, é o primeiro grande 
romance de Henry James, e talvez sua obra máxima.  Com uma narrativa que, 
astuciosamente, começa lenta, quase contemplativa, e aos poucos se acelera, ganhando 
dramaticidade, James constrói sua história como um jogo em que cada coisa se transmuta 
em seu oposto: liberdade em destino, afeto em traição, pureza em artimanha e vice-versa.

O Capote e Outras Histórias (Nikolai Gógol)
  

Organizado e traduzido diretamente do russo por Paulo Bezerra, que 
também assina o posfácio, este volume apresenta ao leitor um panorama 
geral da obra gogoliana, ao trazer, ao lado de algumas de suas histórias 
mais conhecidas (“O capote”, “O nariz” e “Diário de um louco”), duas 
narrativas “folclóricas”, do ciclo ucraniano (“Viy” e “Noite de Natal”). 
O Capote e Outras Histórias é a obra escolhida do Clube do Livro do Sírio para 
o encontro de dezembro.

A Garota no Gelo (Robert Bryndza)

Quando um jovem rapaz encontra o corpo de uma mulher debaixo de uma 
grossa placa de gelo em um parque ao sul de Londres, a detetive Erika Foster é 
chamada para liderar a investigação de assassinato. A vítima, uma jovem e bela 
socialite, parecia ter a vida perfeita. Mas quando Erika começa a cavar mais 
fundo, vai ligando os pontos entre esse crime e a morte de três prostitutas, 
todas encontradas estranguladas, com as mãos amarradas, em águas geladas 
nos arredores de Londres. Que segredos obscuros a garota no gelo esconde?

Claro Enigma (Carlos Drummond de Andrade)

Publicado em 1951, Claro Enigma nos mostra um poeta mais amargo, voltado para questões 
mais reflexivas sobre a condição humana. O Drummond social que se destaca na segunda 
geração modernista da década de 1930, engajado em questões sociais em Sentimento do 
Mundo (1940), dá a vez a um poeta mais introspectivo e filosófico nesta obra.

Entre Dois Palácios (Nagib Mahfuz)

Neste primeiro volume da aclamada trilogia do Cairo. Nagib Mahfuz (Prêmio 
Nobel de Literatura em 1988) reproduz a evolução das ideias que marcaram 
profundamente a sociedade egípcia entre as duas grandes guerras. Ao narrar 
o cotidiano da família de um pequeno comerciante do Cairo: Ahmed Abd el-
Gawwad, de sua mulher submissa e tímida Amina, dos filhos Yasine, Fahmi e 
Kamal e das filhas Khadiga e Aisha.
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37º TORNEIO DE TRANCA
Em 14 de setembro a turma do 
baralho se reuniu no Carteado 
para participar do 37º Torneio 

de Tranca. Como sempre o 
evento teve um almoço especial 
e sorteio de brindes. Também 

aconteceu um sorteio de um 
pacote de viagem para Conrad 
Punta del Este Resort & Casino.
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OS ANOS DOURADOS 
VOLTARAM
Com direito a banda ao vivo 
e DJs o Restaurante Social 
do Clube recebeu, em 13 
de setembro, a festa Anos 

Dourados, uma celebração 
aos bons e velhos tempos.  
Os associados lotaram as 
dependências do restaurante 

e dançaram ao som de hits de 
diversas épocas.
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MARHABA LUBNÃ
No sábado, 19 de outubro, o 
Esporte Clube Sírio recebeu o 
evento oficial de lançamento 
de Marhaba Lubnãn, o samba-
enredo 2020 da Império de 
Casa Verde.  O evento aconteceu 
ao redor da Piscina Social 
e teve, além da presença ao 
vivo da escola de samba, uma 
festa com presença dos DJ´s 
Johnny Razuck e George Zein, 
do Grupo 100Zueira e do 
Schiavo´s Sax.
Marhaba Lubnãn exalta o 
Líbano na passarela do samba, 
uma viagem pelo país por meio 
de sua cultura, seus costumes e 
sua história. A Império de Casa 
Verde será a sexta agremiação 
a desfilar pelo grupo Especial, 
no dia 21 de fevereiro de 
2020, sexta-feira. Veja a letra do 
samba-enredo:

Marhaba Lubnã
Vem das mãos do criador
O cedro que a história 
preservou 
Guardiões da terra 
prometida
Relevam magias, o sopro 
da vida 
Nação milenar
O sol não se esconde
Guerreiros ao mar
Além do horizonte
Seguem ao toque do vento
As dobras do tempo na 
imensidão
Das divindades a fé e a 
proteção

Tantas emoções ao lutar
Pra te defender, por te 
amar

Se a lágrima rolar, faz parte 
da missão
A força de uma nação

Herança que ao mundo 
seduzia
A brisa se espalhava pelo ar
Das cinzas uma lenda 
renascia
Um sonho para imortalizar
Oh, meu Brasil!
Hoje a sua alma é libanesa
Um elo de amor que não 
desfaz
Meu Tigre guerreiro num 
canto de paz 

Tá escrito nas estrelas
Que Deus é por nós
A Casa Verde é a nossa voz
Eu sou Império mais um 
filho deste chão
São duas bandeiras, um só 
coração

Participe da Ala Especial do Líbano - Carnaval 2020

A Ala Especial do Líbano é diferenciada e de destaque, onde os 
componentes desfilam à vontade e sem nenhuma limitação ou 
cobrança de pontos, mas tem disponibilidade de apenas 200 
lugares. Para ter mais informações sobre como desfilar nesta ala 
entre em contato, via WhatsApp, com o número: (11)99431-4311.

Se você quiser ouvir nosso samba 
enredo, use o QR code abaixo 
para acessar o Youtube.
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16/10/2019 - 17:36

671056_CP+B_Even_230x310
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TARTUS LOUNGE & BAR
O evento Sunset Sírio, em 
14 de setembro, marcou a 
inauguração de um novo 
espaço no Clube: o Tartus 
Lounge & Bar. Localizado na 
área da Piscina Social o Tartus 

reúne o clima descontraído da 
Piscina Social com um espaço 
e cardápio exclusivos. A festa 
Sunset Sírio permitiu que todos 
os presentes experimentassem 
em primeira mão o novo 

espaço. Aproveite e conheça 
também o Tartus Lounge & 
Bar, ele funciona em todos os 
sábados, domingos e feriados.
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MELHORIAS

RETROFIT DO QUIOSQUE DA ESCOLA SÍRIO ELIMINAÇÃO DE DESNÍVEIS E FALHAS NO CALÇAMENTO 
AO REDOR DO CLUBE

REVITALIZAÇÃO DO JARDIM NA ENTRADA 
DOS FUNCIONARIOS

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTREVADO NO CORREDOR 
ENTRE O CAMPO DE FUTEBOL E A QUADRA DE SOCIETY

REFORMA COMPLETA DA QUADRA EXTERNA

AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO PLAYGROUND COM A REMOÇÃO DO 
EXCESSO DE BAMBUS E RECONSTRUÇÃO DO MURO DO LOCAL
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22/10/2019 - 16:53
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INSTAGRAM
@CLUBESIRIO
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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

HC_0039_19A_AN_HCORSAUDE_NEURO_REV_230x312_AF1.indd   1 03/06/19   16:52



mundodoenxoval.com.br

VERÃO 2020

Coleção Entre Mares

Sirio.indd   1 07/10/2019   09:54


