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Em 1º de dezembro aconteceu 
mais uma edição do Natal 
do Depam. Neste ano, quem 
recebeu o Papai Noel e agitou 
para valer a garotada do Clube, 

foi a turma do Rei Leão. Foi 
uma festa muito especial com 
direito a apresentação teatral, 
confecção de cartinhas para 
o Papai Noel e brinquedos 

infláveis na orla da Piscina 
Social. Um Natal inesquecível. 

NATAL DO DEPAM
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HALLOWEEN DO DEPAM
O Depam realizou no dia 26 
de outubro mais uma edição 
do Halloween, uma noite 
assustadora e muito esperada 

por todos. Mais de 250 
jovens testaram seus nervos 
no misterioso Labirinto e na 
arrepiante Caça ao Terror! Além 

dessas atividades, estavam 
espalhadas estações pelo Clube 
para cada faixa etária.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

É com muita alegria que comemoramos mais um aniversário no SÍRIO MELHOR IDADE 
(SIMI). No mês de outubro quem trouxe esta alegria foi o aniversariante Gilberto Sallum. 
Traga sua família e faça parte deste grupo que cuida da saúde e da alegria com os amigos.

ACROYOGA
O acroyoga trabalha foco, concentração, 
força, equilíbrio, alongamento 
e fortalecimento muscular; 
principalmente do abdômen, dos 
braços e das pernas. É sempre praticada 
em duplas, trios ou grupos. É a arte 
da confiança, é encontrar no outro 
equilíbrio, é estender seu corpo. As 
aulas de hathayoga, que se completam 
com o acroyoga, acontecem no período 
da noite: às terças e quintas das 18h15 
às 19h15 e das 19h30 às 20h30, 
além das quartas e sextas das 19h45 
às 20h45. Às manhãs, o hathayoga 
acontece as terças e quintas das 8h às 

9h15 e das 9h30 às 10h30.  Acroyoga 
é aproveitar momentos descontraídos e 
formar amizades, compartilhar a beleza 
e a magia desta arte! 
A ideia e trazer novidades para os 
nossos sócios, procurando inovar e 
atendê-los com novas funcionalidades 
entre outras ações que estamos 
estudando e em breve estaremos 
divulgando. “Gostaríamos que os sócios 
que fazem o pilates em outros lugares, 
aproveitem a comodidade de estarem 
no clube e que venham também fazer 
o pilates aqui”. Assim informou nosso 
Diretor de Esporte, Marco Camerini.

TENHA MAIS SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 
PRATICANDO O PILATES
Concentração, Centralização, 
Precisão, Respiração, Controle 
e Fluidez. Estes são os seis 
princípios que regem e 
embasam a filosofia e os 
exercícios do Autêntico Pilates.

6 PRINCÍPIOS DO 

MÉTODO PILATES
Mas afinal, para que eles servem, 
na prática? Que benefícios 
proporcionam para quem os 
utiliza durante as aulas? Se você 
tem essas dúvidas, tire-as agora, 
conferindo a importância de 
cada um deles:

CONCENTRAÇÃO
Faz com que você realize os 
movimentos com atenção, 
com o devido controle visual, 
inclusive durante a transição 
entre um exercício e outro. 
Trabalha bem a memória, a 
inteligência, a criatividade e 
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a intuição, além de ajudar a 
desestressar.

CENTRALIZAÇÃO
Você a usa quando aciona o 
Power House, proporcionando 
o fortalecimento de toda a 
musculatura que sustenta 
a coluna, uma postura 
mais correta e estável, uma 
movimentação mais fluida dos 
membros superiores e inferiores 
e um melhor funcionamento de 
órgãos como pulmões, bexiga e 
intestinos.

PRECISÃO
É a otimização da aplicação 
das tensões musculares, muito 
importante para a execução 
correta dos exercícios. 
Integra as funções tátil-
cinestésicas, visuais, auditivas 
e proprioceptivas, além 
de manter a variação dos 
ângulos articulares nos limites 
adequados às suas características 
morfológicas e funcionais. A 
precisão dos movimentos nos 
exercícios leva o praticante a 
fazer diversos ajustes posturais 
que influenciam na melhoria da 
postura e da autoestima.

RESPIRAÇÃO
Esta é trabalhada em cada 

exercício com naturalidade, 
coordenada com os 
movimentos. Durante a aula, 
é possível sentir cada fase 
do processo respiratório 
(inspiração, retenção do ar, 
expiração e a manutenção 
dos pulmões sem ar). Em 
exercícios mais básicos, como 
o The Hundred, sente-se mais 
a inspiração e a expiração. Já 
no Back Stroke, por exemplo, 
aplicam-se bem as quatro 
etapas. E toda essa dinâmica 
proporciona uma respiração 
mais correta, profunda, 
aumentando a capacidade 
pulmonar e ajudando a ficar 
mais protegido contra doenças 
respiratórias.

CONTROLE
Controla o posicionamento do 
corpo durante a execução dos 
exercícios. Como resultado, 
o praticante tem uma melhor 
fixação e estabilidade da 
coluna vertebral, um melhor 
alinhamento do corpo e das 
articulações dos membros 
inferiores e superiores e 
uma maior coordenação 
dos movimentos. Ao manter 
uma adequada relação entre 
tensão e descontração nos 

diversos segmentos corporais 
envolvidos nos exercícios, há 
uma diminuição dos riscos de 
lesões e um estímulo de funções 
cerebrais, como planejamento e 
autocontrole.

FLUIDEZ
Faz com que você vivencie com 
plenitude cada exercício. Ao 
executar os movimentos com 
fluidez, você se exercita com 
mais consciência e graciosidade, 
trabalhando muito a cognição, 
afetividade e autoconfiança.
Como vê, não adianta querer 
executar os exercícios sem 
consciência e domínio de cada 
movimento. Mente, corpo e 
espírito têm de trabalhar 100% 
coordenados. Os seis princípios 
aplicados em conjunto são 
fundamentais para a prática 
correta do Pilates! 
Pense nisso e, a partir da 
próxima aula, procure 
mentalizar, exercitar e sentir 
todos eles, para que todos os 
benefícios do Método, sejam 
eles nos aspectos físicos, 
mentais e/ou emocionais, 
surjam no tempo certo. Só 
quem sai ganhando é você!

Fonte: https://pilates.com.br/metodologia/quem-somos/6-principios-do-metodo-pilates/

NOVA ADMINISTRAÇÃO DO PILATES

Findando o ano de 2019, o setor de Pilates passa 
por uma transformação na sua gestão, desde 
novembro/19,  passou a ser gerenciado diretamente 
pelo Clube Sirio, sob a responsabilidade da Diretoria 
de Esportes. A intenção é estar bem próximo dos 
sócios, entendendo e avaliando as necessidades e 
desenvolver diferenciais. Uma das primeiras ações 
foi montar uma nova equipe de profissionais com 
uma experiência considerável, respeitando os 
princípios do Pilates. Venha conhecer as instalações 
do Pilates, na frente da piscina coberta (aquecida), 
em frente ao Departamento Médico. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

TERÇA A SEXTA-FEIRA
DAS 07H ÀS 20H

SÁBADO E DOMINGO
DAS 08H ÀS 12H

CONTATO: ESPORTIVO@SIRIO.ORG.BR

FONE: 2189-8599
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HALLOWEEN SEMANA DA CRIANÇA

A Natação que é um dos esportes 
mais importantes que existe 
pois, além de melhorar seu 
condicionamento físico, pode 
salvar sua vida. No mês de 
novembro tivemos a passagem 
de nível que aconteceu nas aulas 
durante a semana e o Festival de 
Natação que fechou com chave 
de ouro. Consulte os horários e 
matricule seu filho. Todas as aulas 
são padronizadas com método de 
aprendizado do Campeão Gustavo 
Borges.

FESTIVAL DE NATAÇÃO

No mês de outubro, em meio a 
várias comemorações, as crianças da 
Natação aproveitaram para se divertir 
com a piscina toda estilizada para 
atividades aquáticas recreativas. Essas 
aulas recreativas temáticas ajudam 
os pequenos a perderem o medo e 
ganharem coragem, já que na rotina 
de aulas recebem conhecimento e 
aperfeiçoamento técnico dos nados.
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As alunas do Fitness Dance não 
perdem uma oportunidade para 
se divertirem. Desta vez foi o 
Fitness Dance Halloween com 
o tema Arlequinas e Coringas. 
As aulas de Fitness Dance 
acontecem às terças e quintas 
das 17h às 18h e às quartas e 
sextas das 10h30 às 11h30. São 
45 minutos efetivos de aulas 
que queimam muitas calorias e 
você não precisa saber dançar. 
A única exigência é: venha se 
divertir!

FITNESS DANCE 
HALLOWEEN

GINÁSTICA E SIMI NA 27º EXPO SÃO ROQUE
Os grupos da Ginástica e SIMI 
participam do evento 27º 
Expo São Roque. Neste ano 
o evento juntou produtores 
de vinhos de São Roque em 
um centro de exposições 
em que os participantes 
conseguiam degustar todas 
as opções dos concorrentes 
lado a lado. Além dos vinhos e 

produções derivadas das uvas, 
as alcachofras com preços 
compensadores e produtores 
de produtos artesanais como 
queijos, licores, doces e massas 
fizeram parte deste evento. 
Um tributo a “Adoniran 
Barbosa” finalizou a agradável 
e produtiva manhã de nossos 
associados. Na sequência, o 

grupo se dirigiu a Cantina 
Tia Lina onde entre amigos, 
tiveram um delicioso almoço 
de confraternização, além 
de oportunidades de trazer 
as delícias congeladas para a 
família.
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FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO 
DO DEPARTAMENTO DE GINÁSTICAS

Uma confraternização, realizada 
em 27 de novembro no 
Restaurante Social, encerrou 
as atividades temáticas 
do grupo da Ginástica 
neste ano. Participaram da 
confraternização alunas, 
alunos e professores de todas 
as turmas e suas convidadas. 
A festa foi animada por uma 
banda cover dos Beatles. Eles 
foram responsáveis pela emoção 
de se ouvir as músicas dos 
Beatles (juntos e solo) ao vivo, 
acompanhado de  um excelente 

cardápio produzido pelo 
departamento de alimentos e 
bebidas.

Entretenimento
Todos ficaram maravilhados 
com o espaço, a distribuição 
dos buffets e principalmente 
a apresentação dos Beatles 
Alive. Mas o que se observou 
em comum foram a alegria, 
o coletivismo, a amizade e 
a interação entre as alunas 
e convidadas das diferentes 
atividades, além do bom bate-

papo entre os professores que 
animaram com muito ritmo e 
congraçamento.

Despedida feliz
 “Convívio, compromisso, 
dedicação e reconhecimento, 
essas poucas palavras reunidas 
fazem parte da confraternização 
da Ginástica. Bandeira essa 
levada durante todo o ano 
às atividades realizadas pelo 
departamento de Ginástica, 
com dignidade, dedicação e 
respeito a todas, esses últimos 
episódios, aqui relatados, são 
parte de todo o trabalho que 
o departamento de Ginástica é 
capaz de proporcionar”, disse a 
Diretora Amparo Sukarie, com 
muita emoção. 

É muito gratificante e gostoso 
ver as nossas sócias se 
divertindo e fechando um ano 
repleto de atividades esportivas, 
culturais e sociais, como por 
exemplo as aulas de ginastica 
temáticas e passeios a diversos 
lugares. Em 2020 esperamos 
continuar neste ritmo, 
sempre com muita alegria e 
entusiasmo. Marco Camerini 
(Diretor de Esporte).
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INTERCLUBES DE GINÁSTICA ARTÍSTICA
Em 9 de novembro, foi realizado o interclubes 
da Ginastica Artística, com a presença de 
aproximadamente 150 crianças. No período da 
manhã foi realizado o festival com as seguintes 
equipes: Academia São José, Prefeitura de Embu 
das Artes, Círculo Militar de São Paulo, Arc 
Sports e Esporte Clube Sírio. O festival foi um 
evento educativo e formativo, sem o intuito de 
competição, não houve classificação e todas as 
crianças foram premiadas.
No período da tarde foi realizada a parte 
competitiva do evento com as seguintes equipes:  

Academia São José - Círculo Militar de São Paulo 
- Esporte Clube Sírio. Nessa segunda parte as 
equipes foram divididas em quatro categorias: 
Categoria Infantil Masculino, Categoria Pré 
Mirim, Categoria Infantil Feminina e Categoria 
Mirim Feminina. Ao final do evento foi realizada 
a classificação geral por modalidades.
O Esporte Clube Sírio estava muito bem 
representado, com atletas bem treinados, 
executando exercícios de altíssimo nível e 
realizando apresentações fantásticas. Parabéns a 
todos os participantes.

CATEGORIA INFANTIL MASCULINA
1º - LEONARD JORGE HALTI ( ESPORTE CLUBE SÍRIO)

CATEGORIA PRÉ MIRIM
1º - ANITA GARRAFA LÍRO (ESPORTE CLUBE SÍRIO)
2º - VALENTINA GRIZZI LIMONTA (ESPORTE CLUBE SÍRIO)
3º - MARIA VITORIA DILGUERIAN (CIRCULO MILITAR)
4º - ANA JULIA VECCI ROLDAN (CIRCULO MILITAR)
5º - MANUELA ARETHA (ACADEMIA SÃO JOSÉ)
6º - MARINA LEITE (CIRCULO MILITAR)
7º - BEATRIZ H. N. ROMALDINI (ESPORTE CLUBE SÍRIO)
8º - SOFIA HIGUSHI (CIRCULO MILITAR)
9º - ANA BEATRIZ ENG (CIRCULO MILITAR)
10º - GABRIELA B. RISKALLAH ADIB (ESPORTE CLUBE SÍRIO)
11º - RAFAELA MARÓSTICA (ACADEMIA SÃO JOSÉ)
12º - MANUELA ROCHA (ACADEMIA SÃO JOSÉ)
13º - GABRIELA ALVAREZ GARRAFA ( ESPORTE CLUBE SÍRIO)

CATEGORIA MIRIM FEMININO
1º - MELISSA ANDRADE (CIRCULO MILITAR)
2º - CAROL NOMURA (CIRCULO MILITAR)    
3º - GIOVANA CILENTO ASSAD (ESPORTE CLUBE SÍRIO)  
4º - TAMI DESROUSSEAUX (CIRCULO MILITAR)   
5º - VICTORIA MELO (CIRCULO MILITAR)    
6º - LAURA BARONE (CIRCULO MILITAR)    
7º - MARINA CURY KOLOSZUK  (ESPORTE CLUBE SÍRIO)  
8º - VALENTINA ANDRADE (CIRCULO MILITAR)   
9º - MANUELA PALETO(CIRCULO MILITAR)    
10º - LISA AMISTA   (ESPORTE CLUBE SÍRIO)   
11º - ANGELICA YUMI (ACADEMIA SÃO JOSÉ)   
12º - MARCELLA BITTAR KALIL  (ESPORTE CLUBE SÍRIO)  
13º - LARISSA BORGES (ACADEMIA SÃO JOSÉ)   
14º - BEATRIZ FIORITO PALACIO  (ESPORTE CLUBE SÍRIO)  
15º - VICTORIA SIGNORINI  (ESPORTE CLUBE SÍRIO)   
16º - MARCELLA LIMA SCHEURER  (ESPORTE CLUBE SÍRIO)

CATEGORIA INFANTIL FEMININA
1º - LUISA DOIN MARES (CIRCULO MILITAR)  
2º - FABIANA SARCOMANI ( CIRCULO MILITAR)   
3º - MARIA CLARA PORTELA ( CIRCULO MILITAR)   
4º - LUISA NOGUEIRA ( CIRCULO MILITAR)  
5º - VICTORIA TIRONI ( ESPORTE CLUBE SÍRIO)   
6º - BARBARA SGANGA ( ESPORTE CLUBE SÍRIO)   
7º - MARIANA CAIVANO RIBEIRO ( ESPORTE CLUBE SÍRIO)  
8º - MARIA EDUARDA BORGES ( CIRCULO MILITAR)   
9º - GABRIELA ETHEL AKEL ( ESPORTE CLUBE SÍRIO)
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Com o intuito de unir a equipe do 
Sírio Running Team aconteceu, em 1º 
de novembro, a Beer Night. O evento 
iniciou-se com uma corrida de 6 
KM pelo circuito interno do Clube e 
ao término do trajeto os associados 
eram recebidos com uma caneca de 
chopp. Após a corrida houve uma 
confraternização realizada na área 
externa do Restaurante Esportivo, 
servindo aos participantes Chopp e 
Pizza.

BEER NIGHT RUN

SPINNING NA PISCINA
No dia 23 de novembro, 
foi realizada uma grande 
aula especial de Spinning da 
Piscina. As músicas agitadas 
contribuíram para realização 
de aulas animadas, onde todos 
os participantes curtiram e 
aproveitaram para perder 
algumas calorias.

OUTUBRO ROSA
Já virou tradição o departamento do 
Projeto Mulher realizar um evento em 
prol do Outubro Rosa e, no ano de 
2019, não foi diferente. Em um evento 
no espaço Tartus dia 31 de outubro foi 
servido um maravilhoso café da manhã, 
além de brindes e flores.
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VOLEIBOL MENORES

DESTAQUE CATEGORIA INICIANTE FEMININA: MARIANA ANDRADE
REVELAÇÃO CATEGORIA INICIANTE FEMININA: ISABELLA HADDAD
MVP (ELEITA PELAS ATLETAS) CATEGORIA INICIANTE FEMININA: RAÍSSA SAAB 
DESTAQUE CATEGORIA PRÉ-MIRIM FEMININA: ISADORA ALMEIDA
REVELAÇÃO CATEGORIA PRÉ-MIRIM FEMININA: BEATRIZ CURY
MVP (ELEITO PELOS ATLETAS) CATEGORIA PRÉ-MIRIM FEMININA: CAROLINA TOMÉ
DESTAQUE CATEGORIA MIRIM/INFANTIL FEMININA: MILA TABACH
REVELAÇÃO CATEGORIA MIRIM/INFANTIL FEMININA: SOPHIA LEITE
MVP (ELEITA PELAS ATLETAS) CATEGORIA MIRIM/INFANTIL FEMININA: LUANA ARIDA
DESTAQUE CATEGORIA INFANTIL MASCULINO: FELIPE HADDAD
REVELAÇÃO CATEGORIA INFANTIL MASCULINO: HENRIQUE NASSER
MVP (ELEITA PELAS ATLETAS) CATEGORIA INFANTIL MASCULINO: FERNANDO ROCHA
DESTAQUE GERAL VOLEIBOL MENORES: HELENA GALLAS
ATLETA QUE MAIS EVOLUIU: HELENA LANALA

VÔLEI FEST
No dia 29 de novembro, aconteceu o 
1º Vôlei Fest Menores no Teatro do E.C. 
Sírio. Durante o evento (com muita 
música, comida e diversão) aconteceu 
também o amigo secreto das categorias 
iniciantes, pré-mirim e infantil. Os 
alunos também preparam uma surpresa 
para os professores Caroline, Carla e 
Rafael e os homenagearam com uma 
canção tocada pela atleta Mila Tabach 
e cantada pela atleta Helena Lanala. 
No fim da noite aconteceram as 
premiações:

II COPA PINHEIROS
Em 26 de outubro, nossas guerreiras da categoria pré-mirim 
conquistaram o bronze na II Copa Pinheiros de voleibol, 
sobre a forte equipe da Hebraica. Em um jogo de fortes 
emoções nossas garotas conseguiram virar o jogo perdendo 
o set por 6 pontos e saíram com a vitória por 3x1. O 
destaque da partida ficou com a nossa capitã Carolina Tomé.

TREINO NA AREIA
No dia 21 de novembro, foi realizado um treino 
diferenciado e especial na areia para as turmas do 
iniciantes e do pré-mirim. Foram muitos jogos, muita 
diversão e risadas com presença de 26 atletas.

FINAIS DO INFANTIL
As meninas da categoria infantil entraram em quadra, 
dia 23 de novembro, para a disputa da medalha de 
bronze no campeonato do Ipê Clube. Em um jogo de 
altos e baixos nossas meninas acabaram sendo superadas 
pela a equipe do EVI por 3x0 e ficamos com o 4° lugar.

CAMPEONATO DE AREIA 
Em 4 de dezembro, a turma de 15 a 18 anos participou 
do Campeonato de Voleibol de Areia. Os 17 atletas foram 
divididos em 4 equipes e relizaram jogos todos contra 
todos, semifinais e finais. O quarteto vencedor foi dos 
atletas: Fernando; Valentina; Isadora e Manuela.
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Em 30 de novembro, foi encerrado o 
Campeonato Liga Noes de Basquete Menores. O 
Esporte Clube Sírio foi representado por grandes 
atletas divididos em três categorias: Sub 12, Sub 
14 e Sub 16.

A Liga Noes é um campeonato que é realizado 
durante o ano todo, contanto sempre com a 
presença de equipes de alto nível. O Sírio, como 
nas competições anteriores, manteve a tradição e 
trouxe alguns títulos para casa. Veja a classificação 
final da competição:

CATEGORIA SUB 12 - SEGUNDA COLOCAÇÃO

LIGA NOES

CAMPEONATO INTERNO 
DE BASQUETE
Após um ano inteiro de jogos super disputados e de alto nível, o Campeonato Interno chega ao seu 
fim. Neste ano o tema do campeonato foi baseado nos times que disputaram o Campeonato Mundial 
de 1979, onde o Esporte Sírio foi campeão.

VARESE PIRATAS

CATEGORIA SUB 14 - SEGUNDA COLOCAÇÃO CATEGORIA SUB 16 - CAMPEÃO
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BOSNA MOKAN

SÍRIO VERMELHO SÍRIO LISTRADO

Depois de 40 jogos disputados foi 
definido o time campeão:

CAMPEÃO - VARESE

CAMPEÃO:  VARESE

SEGUNDO COLOCADO: SÍRIO VERMELHO

TERCEIRO COLOCADO: PIRATAS

PARABÉNS AOS 64 ATLETAS 
INSCRITOS NO CAMPEONATO!
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CATEGORIA SÊNIOR: VICE CAMPEÃOCATEGORIA VETERANOS: 7º COLOCADO

PARABÉNS A TODOS OS ATLETAS PELOS ÓTIMOS RESULTADOS.

CAMPEONATO HHH MÁSTER
Chegamos ao fim de mais um campeonato de 
Basquete Adulto da categoria HHH Máster 73+ e 
68+. Após um ano inteiro de jogos de altíssimo 
nível desses atletas da categoria máster, vamos 

revelar a classificação final. E, como já é tradição, 
o Esporte Clube Sírio domina mais uma vez a 
categoria:

CATEGORIA 68+ - 12 VITÓRIAS / 5 DERROTAS

PARABÉNS A TODOS OS ATLETAS.

CATEGORIA  73+ - 7 VITÓRIA / 4 DERROTAS

CAMPEONATO UVB DE 
BASQUETE ADULTO
Em 2019 o basquete adulto do Esporte Clube 
Sírio foi muito bem representado no campeonato 
da UVB - União das Associações de Basquete do 
Estado de São Paulo. Estivemos presentes em duas 
categorias: Veteranos e Sênior. Um dos melhores 

e mais disputados campeonatos do Estado de 
São Paulo, com o nível técnico altíssimo. Com 
duas ótimas equipes o Sírio acabou tendo um 
desempenho muito bom: 
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AMISTOSO FEMININO

No dia 9 de novembro, 24 tenistas do Esporte Clube Sírio foram ao clube Monte Líbano para uma 
série de jogos amistosos. Nossas meninas fizeram bonito e venceram a maioria dos jogos, mostrando 
a evolução do tênis feminino.

MASTERS
Nos meses de outubro e 
novembro ocorreram os 
torneios Masters, contando 
com a presença dos melhores 
ranqueados em cada categoria. 
O resultado foi muita disputa, 
ótimo nível de tênis e muita 
diversão, coroando o fim 
de ano do tênis. Confira os 
Vencedores:

MASTERS DUPLAS FEMININO
Fernanda Yazigi e Sandra Mattoso
Stephanie Dickerhof e Camila Moises

MASTERS FEMININO PRATA
Stephanie Dickerhof
Claudia Marinho

MASTERS FEMININO OURO
Adriana Vieira
Thania Xerfan

MASTERS MASCULINO PRATA
Daniel Eid
Beto Anbar

MASTERS MASCULINO OURO
Roberto Nascimento
Marquinhos Ashcar

MASTERS DUPLAS MASCULINO
Dani Mattar e Ricardo Mitaini
Marquinhos Ashcar e Marco Chadad
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MASTERS INFANTOJUVENIL

CHAVE VERMELHA
Bruna Ashcar
Fernando Gonzales

CHAVE LARANJA
Léo Francisco
Thiago Antunes

CHAVE VERDE FEMININA
Laura Gama
Roberta Takahashi

CHAVE VERDE
Luca Ashcar
Davi Soares

CHAVE AMARELA N2
Felipe Castro
Bruno Soares

CHAVE AMARELA N3
Philippe Adas
Thomas Ganut
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MELHORIAS NAS QUADRAS
No mês de 
novembro iniciamos 
a implantação da 
nova iluminação das 
quadras de tênis. As 
quadras 9 e 10 já 
contam com uma 
moderna iluminação 
de LED.

RANKINGS 2019
Confira os primeiros colocados do Ranking 2019:
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3º TENNIS TOUR
Entre os dias 15 e 17 de 
novembro, foi realizado o 3º 
Sírio Tennis Tour, uma viagem 
organizada pelo Departamento 
de Tênis. O destino foi 
Campinas, interior de São 

Paulo. O Royal Palm Plaza 
Hotels & Resorts recebeu mais 
de 100 associados para esse 
evento incrível!
Atividades entre adultos e 
crianças, jogos recreativos, 

clínicas, beach tennis, e muito 
tênis coroaram o fim de semana 
dos associados, que formaram 
um grupo unido e muito 
descontraído.
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NOSSO ORGULHO

PEDRO GHATTAS
Campeão 
Instituto Tenis - 16M

THAIS XERFAN
Vice Campeã
São Paulo Futebol Clube - 35FB
Clube Helvetia - 35FB

ANDRÉ CASTRO
Campeão Brasileiro - Açai Bowl
Assembléia Paraense - Belém - 14M

FABRÍCIO ROCHA
Campeão Masters 2019 
Slice Tenis - 4M2 (1° ranking da FPT)
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CONFRATERNIZAÇÃO SQUASH
No dia 20 de novembro, 
ocorreu a confraternização 
de fim de ano do Squash. Os 
associados puderam usufruir de 
uma manhã de muitos jogos e 
um buffet de comidas e bebidas 
muito saboroso.

ACESC DE BEACH TENNIS
Durante os meses de outubro e novembro nossos 
beachtenistas disputaram o campeonato da 
ACESC. O torneio contou com jogos no Esporte 

Clube Sírio e em outros clubes de São Paulo. Os 
nossos jogadores fizeram bonito, chegando em 3 
categorias das quartas de final.
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COPA SÍRIO
PRINCIPAL
A Final da Copa Sírio categoria 
Principal foi entre a equipe do 
Catar e a equipe da Jordânia. A 
equipe do Catar saiu na frente 
(gol de Leandro Dib Gabriel), 
mas a equipe da Jordânia 
empatou e virou a partida (gols 
de Marcelo Duarte e Marcos 
Ashcar) sagrando-se a Campeã 
da Copa Sírio 2019 categoria 
Principal.
 
VETERANOS
Na categoria Veteranos a 
Final da Copa Sírio foi entre 
a equipe do Iêmen e a equipe 
do Marrocos. A equipe do 
Iêmen saiu na frente (gol de 
Rafael Ares), mas a equipe do 
Marrocos buscou o empate (gol 

de Rodrigo Ghattas) e levou 
a decisão para os pênaltis. Na 
decisão por pênaltis, a equipe 
do Iêmen levou a melhor 
vencendo pelo placar de 3 
a 1 tornando-se o Campeão 
da Copa Sírio 2019 categoria 
Veteranos.

MASTERS
Assim como na categoria 
Veteranos, a Final da Copa Sírio 
categoria Masters entre a equipe 
da Arábia Saudita e a equipe da 
Tunísia foi bastante equilibrada. 
A equipe da Tunísia saiu na 
frente do placar (gol de Nicolas 
Pfeut), mas a equipe da Arábia 
Saudita buscou o empate 
(gol de Leandro Al Makul) e 
também levou a decisão para 

os pênaltis. Na decisão por 
pênaltis, a equipe da Arábia 
Saudita venceu pelo placar de 
2 a 1 sendo a Campeã da Copa 
Sírio 2019 categoria Masters.

SUPERMASTERS
Já na categoria SuperMasters 
a Final da Copa Sírio foi 
entre a equipe da Palestina e 
a equipe do Líbano. Em um 
jogo bastante equilibrado as 
duas equipes não tiraram o 
zero do placar levando mais 
uma decisão da Copa Sírio 
para a disputa de pênaltis. 
Nas penalidades, a equipe da 
Palestina venceu pelo placar 
de 3 a 1 sagrando-se a Campeã 
da Copa Sírio 2019 categoria 
SuperMasters.

ARÁBIA SAUDITA - MASTERS (CAMPEÃO) CATAR - PRINCIPAL (VICE-CAMPEÃO)

IÊMEN - VETERANOS (CAMPEÃO) JORDÂNIA - PRINCIPAL (CAMPEÃO)
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PALESTINA - SUPERMASTERS (CAMPEÃO) TUNÍSIA - MASTERS (VICE-CAMPEÃO)

LÍBANO - SUPERMASTERS (VICE-CAMPEÃO) MARROCOS -VETERANOS (VICE-CAMPEÃO)

FUTEBOL MENORES
AMISTOSO DO INFANTIL 
CONTRA A ESCOLINHA 
DO CLUB ATHLETICO 
PARANAENSE
No dia 26 de outubro, tivemos 
o amistoso contra a Escolinha de 
Futebol do Athletico Paranaense. 
Apesar da derrota por 2 a 3 
(gols de Eduardo Makdissi e 
Gustavo Caldoncelli para o EC 
Sírio), nossos atletas mostraram 
disposição e espírito de equipe 
dentro de campo.

AMISTOSO CONTRA 
ESCOLINHA DA INTER DE 
MILÃO
No dia 02 de novembro, o 
desafio foi contra a Escolinha de 
Futebol da Inter de Milão. Nossos 
atletas das categorias Sub 8, Sub 
9 e Sub 10 mostraram grande 
superioridade dentro de campo 

refletindo nos placares dos 
jogos. A categoria Sub 8 venceu 
por 14 a 2, a categoria Sub 9 
venceu pelo placar de 11 a 0 e 
a categoria Sub 10 venceu pelo 
placar de 10 a 5. 
Parabéns a todos os atletas!
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CAMPEONATO INTERNO 
FINAL 2° TURNO E DECISÃO 
3° LUGAR DENTE DE LEITE e 
INFANTIL
No dia 09 de Novembro tivemos 
a final e decisão do 3° Lugar 
valendo pelo 2° Turno do Futebol 
de Menores. Na decisão do 3° 
Lugar pela categoria Dente de 

Leite o Manchester City venceu 
o Manchester United pelo placar 
de 14 a 4. Já na final o Juventus 
venceu o PSG pelo placar de 3 
a 0 e se sagrou campeão do 2° 
Turno. Na categoria infantil a 
decisão do 3° Lugar foi entre 
Manchester City e PSG. A equipe 
do Manchester City conquistou 

o 3° Lugar vencendo pelo placar 
de 5 a 3. A Final do 2° Turno 
da categoria Infantil ficou entre 
Juventus e Manchester United. 
A equipe do Manchester United 
se sagrou campeão do 2° Turno 
vencendo a Juventus pelo placar 
de 5 a 2.

CAMPEONATO INTERNO 
SUPER FINAL E DECISÃO 3° 
LUGAR DENTE DE LEITE
A decisão do 3° Lugar da 
categoria Dente de Leite ficou 
entre Manchester United e PSG. 
Durante a partida a equipe do 
PSG abriu vantagem de 3 a 0 
[gols de Alexandre Youssef (2) e 
Bruno Ribeiro], mas levou um 
susto com a reação da equipe do 

Manchester United que chegou 
a fazer 2 (dois) gols (Nicolas 
Ruivo e Yuri Ashcar), porém ficou 
por isso mesmo e a equipe do 
PSG venceu a decisão do 3° Lugar 
pelo placar de 3 a 2.
Na Super Final da categoria 
Dente de Leite o duelo foi entre 
Manchester City (Campeão do 
1° Turno) e Juventus (Campeão 
do 2° Turno). O jogo foi bastante 

disputado, mas a equipe do 
Manchester City conseguiu 
abrir vantagem de 2 a 0 (gols 
de Guilherme Al Makul e Rafael 
Atem) e segurou o placar até 
o final do jogo sagrando-se o 
grande Campeão da categoria 
Dente de Leite do Futebol de 
Menor em 2019.
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PONTUAÇÃO FINAL RANKING 
A grande novidade do Calendário do Futebol 
de Menores terminou com grande disputa entre 
os atletas participantes. O Ranking tem como 

objetivo criar desafios para os atletas testando 
suas habilidades e desenvolvimento durante o 
ano. Os melhores pontuadores do Ranking de 
2019 foram:

CATEGORIA DENTE DE LEITE (GOL):
DAVI R. SOARES (27.503 PTS) QUE FICOU EM 1°LUGAR 
E LUCA A. ASHCAR (23.223 PTS) QUE FICOU EM 2°LUGAR.

CATEGORIA DENTE DE LEITE (LINHA): 
LUCA A. ASHCAR (4.730 PTS) QUE FICOU EM 1°LUGAR 
E FELIPE D. KITADE (4.415 PTS) QUE FICOU EM 2° LUGAR.

CATEGORIA INFANTIL (GOL): 
PEDRO PACHECO F. DA COSTA (27.692 PTS) QUE FICOU EM 1°LUGAR 
E DAVI R. SOARES (23.947 PTS) QUE FICOU EM 2°LUGAR.

CATEGORIA INFANTIL (LINHA): 
CRISTIAN N. AYOUB (4.515 PTS) QUE FICOU EM 1°LUGAR 
E FELIPE PACHECO F. DA COSTA (4.315 PTS) QUE FICOU EM 2° LUGAR.

INFANTIL
Na decisão do 3° Lugar da 
Categoria Infantil o duelo ficou 
entre PSG e Juventus. Foi mais 
um jogo bastante equilibrado 
onde a equipe do PSG venceu 
pelo placar mínimo de 1 a 0 (gol 
de Luiz Filipe Rigato).

Já a Super Final foi entre a equipe 
do Manchester City (Campeão 
do 1° Turno) contra a equipe do 
Manchester United (Campeão 
do 2° Turno). As duas equipes 
protagonizaram um jogo bastante 
equilibrado onde a equipe do 
Manchester City saiu na frente do 

placar (gol de Leonardo Jacob), 
mas a equipe do Manchester 
United empatou e conseguiu 
virar a partida (gols de Diego 
Arruda e Eduardo Makdissi) 
sagrando-se o grande Campeão 
da Categoria Infantil do Futebol 
de Menores em 2019.
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Nos dias 23 e 24 de novembro, o Salão Nobre do 
Esporte Clube Sírio foi palco para edição de 2019 
do Festival de Ballet. Este ano o festival teve o 
título “Os 4 Elementos - Terra, Água, Fogo e Ar” e 
as bailarinas do Clube apresentaram coreografias 
ligadas ao tema. Quem prestigiou o espetáculo 
ainda contribuiu doando alimentos para serem 

entregues à Associação Maria Helen Drexel.
O Festival de Ballet 2019 teve direção geral de 
Maria Helena Mazzetti e Virginia Abbud, trilha e 
roteiro de Maria Helena Mazzetti, Virginia Abbud, 
Lilian Mirândola e Cláudia Abbud, além de 
coreografias e ensaios de Maria Helena Mazzetti, 
Virginia Abbud, Lilian Mirândola e Bruno Cayses.

FESTIVAL DE BALLET
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Aconteceu dia 3 dezembro a Festa de Encerramento da Maratona Cultural ACESC 2019. E, como não 
podia deixar de ser, os associados do Esporte Clube Sírio foram premiados em diversas categorias:

MARATONA CULTURAL ACESC

MASTER CHEF KIDS
SALGADOS 2°:
Pedro de Souza Ribeiro e 
Maria Luiza de Souza Ribeiro
DOCES 2°:         
Leonard Halti e Raphael Halti

MASTER CHEF ADULTOS
SALGADOS 3°:           
Soraya Arida Katchvartanian e 
Larissa Arida Santos

MOSTRA DE DANÇA
(Ballet Clássico Adulto) 
2° LUGAR - Sírio, com a 
apresentação “Tempestade”
(Dança Típica) 
1° LUGAR (Melhor Bailarino) - 
Maurício Bruna

THE VOICE INFANTO-JUVENIL
2° LUGAR:
Raphael Halti, com a musica 
“New York, New York” 
(Frank Sinatra)

THE VOICE ADULTOS
1° LUGAR:           
Georges Jazzar, com a música 
“Eu também vou reclamar” 
(Raul Seixas)

THE VOICE BANDAS
2° LUGAR:           
Banda “Sem data de validade”, 
com a música “Toda forma de 
amor” (Lulu Santos)

ARTES PLÁSTICAS
(Aquarela) 2° LUGAR - Elisete Ambar, 
com a obra “Des Fenêtres”
(Escultura em Cerâmica) 2° LUGAR - 
Vivian Wehba, com a obra “Espiral”
(Pintura em Cerâmica) 2° LUGAR - 
Angela Mina, com a obra “Vaso Blue Garden”
(Fotografia Colorida, Infantojuvenil) 
2° LUGAR - Maria Luiza P. Ambar
(Fotografia Colorida, Adulto) 3° LUGAR -
Rubens Chammas

MOSTRA DE TEATRO
PEÇA “BANDEIRA DE SÃO JOÃO”

(Cenografia Infantojuvenil) 
1° LUGAR - Grupo Teatral Sírio
(Figurino Infantojuvenil) 
3° LUGAR - Grupo Teatral Sírio
(Sonoplastia Infantojuvenil) 
3° LUGAR - Grupo Teatral Sírio
(Iluminação Infantojuvenil) 
1° LUGAR - Grupo Teatral Sírio
(Elenco Infantojuvenil) 
2° LUGAR - Grupo Teatral Sírio
(Direção Infantojuvenil) 
3° LUGAR - Olavo Carvalho
(Atriz Iniciante Infantojuvenil) 
3° LUGAR - Marilu Maluf
(Ator Iniciante Infantojuvenil) 
1° LUGAR - Leonard Halti 
(Ator Coadjuvante Infantojuvenil) 
2° LUGAR - Raphael Halti
(Atriz Protagonista Infantojuvenil) 
3° LUGAR - Bia Sauer
(Melhor Espétaculo Infantojuvenil) 
2° LUGAR - Grupo Teatral Sírio

PEÇA “TOC TOC”

(Atriz Iniciante Adulto) 
2° LUGAR - Duda Ambar
(Ator Coadjuvante Adulto) 
1° LUGAR - Alan Vilapando

Use o QR code nesta página e 
veja o álbum com todas as fotos 
do evento.
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BIBLIOTECA

Se a rua Beale falasse  (James Baldwin)

Tish tem dezenove anos quando descobre que está grávida de Fonny, de 22. A 
sólida história de amor dos dois é interrompida bruscamente quando o rapaz é 
acusado de ter estuprado uma porto-riquenha, embora não haja nenhuma prova 
que o incrimine. Convicta da honestidade do noivo, Tish mobiliza sua família 
e advogados na tentativa de libertá-lo da prisão. Se a rua Beale falasse é um 
romance comovente que tem o Harlem da década de 1970 como pano de fundo.

Bergson: O homem como consciência criadora 
(Astrid Sayegh)

Henri Bergson foi um filósofo francês contemporâneo a Allan Kardec, que 
desenvolveu um trabalho importante na construção da filosofia espiritualista. 
Na obra “Bergson: O homem como consciência criadora”, a pós doutora Astrid 
Sayegh relaciona os pensamentos de Bergson com a doutrina dos espíritos.

Comunicação Não-violenta 
(Marshall Rosenberg)
Este livro é um manual prático e didático que apresenta metodologia criada pelo autor, 
voltada para aprimorar os relacionamentos interpessoais e diminuir a violência no mundo. 
Usando sua experiência como psicólogo clínico e criador do método da comunicação não-
violenta, Marshall Rosenberg ensina o leitor a se libertar dos condicionamentos e dos efeitos 
de experiências passadas; transformar padrões de pensamento que conduzem a discussões, 
raiva e depressão; resolver seus conflitos com os outros pacificamente; criar relacionamentos 
interpessoais baseados em respeito mútuo, compaixão e cooperação. 

Eleanor & Park (Rainbow Rowell)

Park, descendente de coreanos e apaixonado por música e quadrinhos, não 
chega exatamente a ser popular, mas consegue não ser incomodado pelos 
colegas de escola. Eleanor, ruiva, sempre vestida com roupas estranhas e 
“grande” (ela pensa em si própria como gorda), é a filha mais velha de uma 
problemática família. Os dois se encontram no ônibus escolar todos os dias. 
Apesar de uma certa relutância no início, começam a conversar, enquanto 
dividem os quadrinhos de X-Men e Watchmen. E nem a tiração de sarro dos 
amigos e a desaprovação da família impede que Eleanor e Park se apaixonem, 
ao som de The Cure e The Smiths.

Minha vida de menina (Helena Morley)

Minha vida de menina é o diário de uma garota de província do final do século XIX. 
Publicado pela primeira vez em 1942, antecipa a voga das histórias do cotidiano e dos 
relatos confessionais de adolescentes ao traçar um retrato vivo e bem-humorado da vida em 
Diamantina entre 1893 e 1895. A pequena Helena Morley (pseudônimo de Alice Dayrell 
Caldeira Brant) compõe um painel multicolorido, desabusado e 
quase sempre inconformista do Brasil.

Confira algumas das novidades do nosso acervo
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NÚCLEO DE CULTURA ÁRABE
OFICINA DE ORIGEM - SEJA O 
REPÓRTER DA SUA FAMÍLIA
Em 5 de outubro, no Espaço 
Gourmet, aconteceu a Oficina 
de Origem - Seja o repórter 
da sua família. Esta oficina, 
realizada pela autora Maísa 
Zakzuk e voltada para crianças 
de 8 a 12 anos, propiciou que 
os participantes montassem 
a árvore genealógica de sua 
família. Na ocasião houve 
também a realização de sorteio 
de exemplares do livro A árvore 
da família (Maísa Zakzuk ) para 
as crianças.

DOCUMENTÁRIO “DENALI, 
O VERDADEIRO ESPÍRITO 
DE EXPEDIÇÃO A ALTA 
MONTANHA”
O Núcleo de Cultura Árabe 
exibiu em 2 de novembro, na 
Sala Palmira, o filme “Denali, 
o verdadeiro espírito de 
expedição a alta montanha”. 
O documentário, dirigido 
pelo associado Alexandre 

Haigaz Dertkigil (membro 
da expedição), retrata as 
experiências e emoções vividas 
por seis amigos brasileiros 
ao escalar o Monte Denali, 
no Alasca, a maior montanha 
da América do Norte e 
considerada a mais fria do 
planeta. Após a exibição houve 
um bate-papo entre o público e 
o diretor.

PALESTRA “UGARIT, SÍRIA: 8.000 -1.200 A.C.”
Já em 9 de novembro, também na Sala Palmira, o professor 
da UERJ Ayman Esmandar, Mestre em Belas Artes e Doutor em 
História da Arte pela Universidade de Damasco, realizou a palestra 
“Ugarit, Síria: 8.000 - a 1.200 a.C. - A história dos primeiros 
passos civilizados da humanidade”.

PALESTRA SOBRE OS MOVIMENTOS 
POPULARES DO LÍBANO
Por fim, em 28 de novembro, o NCA convidou 
os associados a participarem do evento “Líbano, 
uma análise do movimento popular pelos 
representantes dos partidos políticos libaneses 
no Brasil”. A mediação coube ao Dr. Assad 
Frangieh, um estudioso e atento obsevador dos 
acontecimentos da política, da economia e das 
sociedades dos Mundos Árabes e Islâmicos.
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NATAL ANTECIPADO
No dia 29 de novembro, um 
grupo de crianças da Santa 
Casa de Misericórdia de São 
Paulo ganhou uma grande 
surpresa: uma confraternização 
de Natal! O Sírio do Bem 
proporcionou um dia especial 

para estas crianças, com 
direito a brincadeiras, mágico 
fazendo truques, Papai Noel 
distribuindo brinquedos e 
um almoço super especial. 
Foi um dia inesquecível para 
todos. E esta comemoração só 

foi possível com o inestimável 
apoio da clínica Doux 
Dermatologia, da papelaria 
Peixinho Dourado, do mágico 
Henrique Guzzo e de todos os 
voluntários do Sírio do Bem.
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Este Natal antecipado não foi a única ação do Sírio do Bem no período.  Em 23 de outubro houve a 
doação de 650 peças para a TUCCA.

Em 3 de novembro houve o sorteio da rifa, 
vendida entre os associados, para a compra de 
uma cadeira de rodas. Já dia 26 de novembro 
houve a entrega de 650 peças para o Hospital do 
Câncer de Londrina (PR).

Em 27 de novembro 
houve a entrega de 
250 peças ao Cajec 
e para a Casa do 
Pequeno Cotolengo.

Por último, em 2 de dezembro, os 491kg de 
alimentos arrecadados durante o Festival de Ballet 
foram encaminhados para Associação Maria Helen 
Drexel.
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TOC TOC
O Grupo Teatral Sírio apresentou 
durante dois finais de semana 
consecutivos em novembro 
(dias 1, 2, 3, 8, 9 e 10) a peça 
Toc Toc, no Teatro do Clube.  A 

peça é baseada no filme espa-
nhol Toc Toc, lançado em 2017, 
dirigido por Vicente Villanueva. 
A adaptação do texto e a direção 
ficaram a cargo de Olavo Cava-

lheiro, que encontrou o delicado 
equilíbrio entre explorar o lado 
cômico do TOC (Transtorno 
obsessivo-compulsivo) e retratar 
as dificuldades que ele causa.
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Encerrando 2019 com chave 
de ouro, o Esporte Clube Sírio 
promoveu, em 7 de dezembro, 
sua tradicional festa de Pré-
Reveillon ao redor da Piscina 
Social. O Clube deu as boas 
vindas para 2020 reunindo 

associados e convidados em 
uma festa memorável com 
direto a open bar, food trucks, 
confraternizações esportivas e 
shows musicais. 
Este ano, os artistas que 
subiram ao palco da festa foram 

Dudu Nobre, seguido do cantor 
Tiago Abravanel e, encerrando 
a festa a DJ Camila Peixoto. 
Foi um hit atrás de outro e 
ninguém ficou parado até o 
fim. Sucesso total!
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Se você quiser 
ver as demais 
fotos do Evento, 
use o QR code 
ao lado para 
acessar o álbum 
do evento no 
Facebook.
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TUDO QUE É BOM 
SEMPRE VOLTA!
Dia 8 de novembro aconteceu 
mais uma Festa Anos Dourados. 
O Restaurante Social do Sírio 
esteve em sua lotação máxima 
com uma turma disposta 

a revistar os bons tempos 
dançando ao som de hits de 
todas as épocas e se divertindo 
para valer. Uma banda ao vivo 
e DJ’s comandaram a festa, que 

ainda contou com dançarinos 
profissionais para animar a 
pista. Os anos dourados vieram 
para ficar!
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APERITIVO RAÍZES
Dia 19 de outubro, o Restaurante Social foi palco para o encontro e confraternização de amigos que 
frequentam o Sírio. O Aperitivo Raízes reúne pessoas com profundos laços de amizade e um grande 
amor pelo Clube. E que venham outros!
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Antepasto: mhamara, patê de 
roquefort, mini rosettas e eclair 
com recheio de  queijo cremoso 
gouda. vinho tinto brasileiro: 
Vallotano Espumante Extra Brut 
Lh Zanini 2015.

Entrada: terrine de peixes com 
camarão e pistache enrolada na 
folhja de uva, acompanhada de 
compota agridoce de manga 
salpicada com pimente verde 
moída. vinho branco francês: 
Bouzeron Aligoté 2014.

Principal: Jarret ao molho de 
vinho acompanhado de arroz 
negro e branco com crispy 
crocante de alho poró e endívia 
branca grelhada no broiler 
e caramelizada. vinho tinto 
espanhol Macán Clássico 2014 e 
vinho tinto italiano Brunello de 
Montalcino Dop 2013. 

Sobremesa: Tarte tatin. vinho 
húngaro branco/doce: Tokaji 
Furmint Late Harvest 2014.



55

QUADRA EXTERNA RENOVADA
Os basqueteiros veteranos ou 
não, do Clube tem motivos para 
comemorar. A Quadra Externa 
(também conhecida com a 
Quadra do Racha) depois de 
uma ampla e cuidadosa reforma 

foi reinaugurada. Como 
não poderia deixar de ser, a 
reinauguração foi prestigiada 
pelo presidente Marcelo Audi 
Cateb e toda turma amante da 
bola laranja. Mais um espaço 

reformado e entregue para que 
os associados possam desfrutar 
de seus momentos de lazer 
no Clube da melhor forma 
possível.
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MELHORIAS

NOVA ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS DE TÊNIS 9 E 10

NOVA QUADRA DE MINI SOCIETY

NOVA QUADRA DE MINI SOCIETY 

MANUTENÇÃO DOS JARDINS AO LADO DAS QUADRAS DE SOCIETY

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTREVADO NO CORREDOR DO 
CAMPO DE FUTEBOL E DAS QUADRAS DE FUTEBOL SOCIETY
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REFORMA DOS APARELHOS E NIVELAMENTO DO PISO DO ESPAÇO DA 
ACADEMIA AO AR LIVRE

PARA-RAIO NA QUADRA 10 DE TÊNIS

NOVAS PORTAS DE VIDRO COM SINALIZAÇÃO DE 
SEGURANÇA DO CARTEADO

NOVAS PORTAS DE VIDRO COM SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 
DO CARTEADO

RECONSTRUÇÃO DO MURO DO PLAYGROUND DA ESCOLA SÍRIO



58

GRAN BAZAAR DE NATAL
Já é tradição. Fim de ano sem 
o Gran Bazaar de Natal no 
Sírio não é a mesma coisa. 
Para não deixar ninguém na 

mão este ano o aguardado 
evento aconteceu no dias 23 
e 24 de novembro, no hall 
do Restaurante Social. Como 

sempre uma variedade de 
produtos esteve a disposição 
dos associados que prestigiaram 
os dois dias  do evento.

Anúncio Ogra
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VALORES HUMANOS 
UNIVERSAIS
Você já parou pra pensar 
quais são os seus valores 
mais profundos? Aqueles que 
talvez movam sua vida no dia 
a dia de forma até mesmo 
“inconsciente”... 
Pode ser a Não violência, a 
Liberdade, o Risco, a Segurança, 
a Paz ou a Retidão, entre tantos 
outros, quem sabe?
A questão é que ao longo da 
vida aprendemos valores, nos 
identificamos com alguns 
deles e agimos em grande 
parte do tempo baseados 
nestes preceitos, sem perceber 
que os valores que regem a 
vida de outras pessoas com as 
quais convivemos podem ser 
diferentes dos nossos. E então, 

muitas vezes queremos impor 
os nossos valores a quem 
convive conosco, como se eles 
fossem a maior de todas as 
verdades. 
Para que possamos construir 
um ambiente mais harmonioso 
com que amamos, trabalhamos 
ou “esbarramos” por alguns 
instantes neste caminho, é 
importante buscar perceber e 
entender o que mais importa 
nas ações deste outro ser, 
para que cheguemos juntos a 
consensos de interação. 
São as minhas verdades e as 
suas verdades entrelaçadas!
Em 2020 teremos no Lar Sírio o 
grande desafio de trabalhar com 
nossas crianças, adolescentes 

e famílias, o valor humano 
VERDADE. E essa ampla e 
complexa reflexão passa pelo 
autoconhecimento, pelo 
entendimento do outro e pela 
percepção mais apurada do 
contexto em que vivemos. 
Queremos saber, então, qual 
é a sua VERDADE para esse 
novo ano que está chegando? 
Nos envie uma mensagem em 
facebook.com/larsirio
E daqui... desejamos que a 
renovação deste ciclo seja a 
partir de um olhar sempre mais 
humano para o bem comum.

Elaine Bueno
Superintendente Lar Sírio Pró-infância
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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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Siga-nos nas redes sociais:

facebook.com/HCor.Oficial

youtube.com/user/HospitalHCor
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