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Com direito a bloquinho de 
carnaval, brinquedos infláveis, 
jump mania, futebol de sabão 
e air track aconteceu, dia 16 

de fevereiro, o novo Carnaval 
do Depam: a Acqua Fest Folia. 
Quem compareceu ao Clube se 
divertiu para valer ao redor da 

Piscina Social num dia de muita 
alegria e música. Sucesso total!

ACQUA FEST FOLIA
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SAMPA FITNESS - COMEMORAÇÃO 
DO ANIVERSARIO DE SÃO PAULO
No dia 25 de janeiro foi 
comemorado o aniversário 
da cidade de São Paulo e não 
poderíamos deixar essa data 
passar em branco. Nesse dia o 
Esporte Clube Sírio organizou 
um evento com aulas especiais 
de diversas modalidades 

(SIMI - YOGA - Mate Pilates 
- Condicionamento Físico 
- Zumba/ Dance Fitness), 
onde todos os  associados 
participantes puderam 
aproveitar e conhecer os 
benefícios de cada aula. As aulas 
foram frequentadas pelos sócios 

de todas as idades, inclusive da 
pequena Elisa Cipelli Pereira, 
que participou de praticamente 
tudo e também curtiu bastante. 
Venha fazer parte desse grupo 
também, confira o horário 
de cada modalidade no 
Departamento de Esportes.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Como acontecem todos os 
meses, com muita alegria 
comemoramos mais um 
aniversário no SÍRIO MELHOR 
IDADE (SIMI). No mês de 
janeiro quem trouxe esta alegria 

foram os aniversariantes: Vera 
Abdalla, Nadia Achoa e Norma 
Estefan. Desejamos um Feliz 
Aniversário, repleto de saúde, 
alegria e muita comemoração.
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INAUGURAÇÃO DA NOVA 
ILUMINAÇÃO NA SALA MULTIUSO 1
Em janeiro, entre os dias 21 
e 24, foi inaugurada a nova 
iluminação da sala Multiuso 1. 
O conjunto de luzes temáticas 
é ativado conforme as batidas 
das músicas deixando as aulas 
mais animadas e divertidas. 

O sistema de luzes possui 
um globo central que realiza 
movimentos rotacionais e 
projeta vários efeitos de luzes e 
mais duas torres localizadas nos 
cantos da sala, transformando 
o local em uma verdadeira 

balada, proporcionando uma 
aula de ginástica mais intensa. 
As aulas de Dance Fitness nunca 
mais serão as mesmas. Venham 
participar das aulas e conferir 
essa novidade.
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SAIBA MAIS SOBRE A 
GINÁSTICA ARTÍSTICA
A ginástica artística infantil é um esporte 
emocionante e belo. Requer de quem a pratica 
determinação, coragem, graça, domínio do 
corpo e rapidez de movimentos. O conjunto de 
exercícios corporais realizados no solo ou com 
o auxílio de aparelhos é utilizado com objetivos 
educativos, competitivos, etc. 

A prática da ginástica auxilia no aumento da 
coordenação motora, equilíbrio, agilidade, 
concentração, ritmo, força e graça. Além disso, 
requer disciplina e atenção. O Esporte Clube Sírio 
tem a prática dessa modalidade dividida por 
níveis técnicos, abaixo um pouco de cada nível.  

BABYGYM - 3 A 5 ANOS 
DE IDADE
Trabalhamos coordenação motora, 
lateralidade, noção espaço tempo, 
equilíbrio, integração de grupo. 
Início da introdução ao desporto.

INICIAÇÃO - ACIMA DE 6 
ANOS
Trabalhamos flexibilidade, 
força, potencializa movimentos 
coordenativos (correr / saltar 
/ rolar etc), elementos básicos 
da G.A com auxílio e adaptação. 
Participa de festivais formativos 
com o objetivo de motivar a 
prática do mesmo e a integração 
com outros grupos de crianças.

INTERMEDIÁRIO - ACIMA 
DE 6 ANOS
Aprimoramento dos elementos 
aprendidos e iniciação de novos 
elementos, vivenciando os 
quatro aparelhos da modalidade.  
Participação em festivais e 
competições.

TREINAMENTO - ACIMA 
DE 6 ANOS
Especificação da modalidade. 
Agora que você já sabe como são 
divididos os níveis da modalidade, 
confira os novos horários no 
Departamento de Esportes.
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NADAR É BOM, MAS NADAR COM 
SEGURANÇA É BEM MELHOR
A natação é um dos esportes 
mais completos que existe. 
Além de trabalhar o corpo todo, 
cultiva bons comportamentos. 
O Esporte Clube Sírio tem 
como um dos objetivos 
principais educar para prevenir.
Para nós, disseminar 
informações sobre a prevenção 
do afogamento contribui para 
mudanças dos comportamentos 
de risco de adultos e crianças 

em ambientes aquáticos.
Para ajudar a ter uma vivência 
mais segura, abaixo 10 
situações de segurança em que 
precisamos ficar atentos:
1. Jamais deixar crianças 
sozinhas, sem supervisão, 
próximas da água;
2. Nadar longe dos ralos;
3. Saber a profundidade da 
piscina antes de pular;
4. Cabelos longos sempre 

presos ao nadar;
5. Não brincar de apneia;
6. Não deixe brinquedos ou 
outros itens atrativos perto das 
piscinas;
7. Não correr, empurrar, agarrar 
nem puxar ninguém dentro da 
piscina ou no entorno dela;
8. Não brincar ou simular 
afogamentos por diversão;
9. Respeite as sinalizações de 
perigo.

AGORA QUE VOCÊ CONHECEU ALGUNS DOS ITENS DE SEGURANÇA ESSENCIAIS PARA A PRÁTICA DA NATAÇÃO INFANTIL E ADULTO, É 
HORA DE CONHECER NOSSAS AULAS. CONFIRA OS NOVOS HORÁRIOS E VENHA FAZER PARTE DESSA EQUIPE.
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NOVAS BIKES NO SPINNING
A Academia do Clube recebeu 
as novas bikes de Spinning da 
marca Life Fitness, o modelo 
Indoor IC7. A IC7 é uma 
bicicleta ergométrica premium 
exclusiva que combina design 
premiado, sistema de tração de 
dois estágios e uma experiência 
digital envolvente. Para estrear 
os novos equipamentos, no 
dia 29 de fevereiro, aconteceu 
uma aula especial de spinning. 
Quem participou já percebeu 
que as novas bicicletas trarão 
melhores resultados e tornarão 
os treinos mais divertidos.
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CORRIDA DE SÃO SILVESTRE
TREINO DE FÉRIAS

Durante as férias de dezembro 
e janeiro nossos atletas não 
pararam de correr, sempre com 
muito entusiasmo e alegria. 
Confira o que a turma aprontou 
nessas férias:

LUIZ AKEL - PARQUE NACIONAL DA 
CHAPADA DOS VEADEIROS (GOIÁS)

NELSON PUPO - SAINT MAARTEN  
(FRANÇA)

Aconteceu em 19 de outubro mais uma edição da Ultramaratona 
de Revezamento Bertioga Maresias. Como não poderia deixar de 
ser, o Sírio teve seus representantes na competição. Parabéns aos 
associados Elias Bulos, Luiz Akel e Sérgio Simbol.

ULTRAMARATONA DE REVEZAMENTO 
BERTIOGA MARESIAS

No último dia de 2019 os atletas do Grupo de Corrida 
participaram da 95ª Corrida Internacional de São Silvestre.

ELIAS BULOS E ADRIANA ARURI - PORTA 
DA CATEDRAL DE MILÃO (ITÁLIA)
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O ANO DE 2020

De certa forma isso é o ciclo 
da vida da grande maioria 
das pessoas e não poderia ser 
diferente comigo. Mas quando 
lemos e repetimos de novo 
estas frases, logo se destacam 
com muita força desafios, 
ideias, sonhos.
Quando penso no meu dia a 
dia, escola, trabalho, família, 
necessariamente tenho que 
colocar Clube, está palavra 
também traz um pacote de 
significados; não só para mim, 
mas para minha família toda 
e é no Clube que encontro 
meus amigos de infância, meus 
novos amigos, meus grandes 
amigos da corrida. Quando 
fui convidado para assumir a 
diretoria da corrida, com toda 

carga de responsabilidade que 
isso traz com o cargo, acabou 
me trazendo um significado 
maior ainda porque quando 
cruzamos as palavras acima 
em destaque, automaticamente 
remetemos também ao esporte, 
a atividade física e no caso aqui, 
a Corrida, é uma satisfação tão 
grande quando estou entre 
meus amigos na pista do 
campo ou correndo entre as 
áreas do Clube onde eu nasci, 
que nenhum compromisso 
ou tarefa pertinente a esta 
função assumida, tem um peso 
ou desgaste qualquer, pelo 
contrário:
fazer algo em prol deste 
maravilhoso grupo tem a ver 
com retribuir todo carinho 

que eu e minha família 
recebemos todos os dias 
dentro destes antigos muros 
da av. Indianópolis. Tem a 
ver com troca de energia, 
reabastecimento, agradecimento 
e ainda cuidar da minha saúde 
física e mental e é isso que 
eu tenho do nosso querido e 
centenário Esporte Clube Sirio.
Obrigado a todos que fazem 
parte da minha história, 
em destaque está a turma 
tão especial que a galera da 
Corrida.

Elias Bulos Neto

Mais um ano...
Novos desafios!
Muitas ideias!
Grandes sonhos!
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SÍRIO É CAMPEÃO DO PEPAC
A equipe de vôlei adulto 
feminino foi campeã da Série 
Ouro C2 da 21ª Edição do 
Pepac. Promovido pelo Sindi 
Clube, o Pepac (Programa 
Esportivo para Associados 

de Clubes) é maior torneio 
interclubes do país. Ele contou 
com a participação de mais de 
4.700 atletas, que disputaram 
mais de 2.500 jogos, de março 
a dezembro de 2019. A Série 

Ouro reúne os melhores times 
de cada modalidade e, agora, 
o Sírio está no topo dela. 
Parabéns, meninas!

AS CAMPEÃS:

EM PÉ DA ESQUERDA PARA A DIREITA: VANIA, DANIELLE, VIVIANA, JULIA C., JULIANA A., THAIS. AGACHADAS DA ESQUERDA PARA A 
DIREITA: ANNE, LUCIA, JULIANA J., MARCIA RAFAEL E RENATA. AUSENTES: ANA M. E THAYS B.

VÔLEI FEST
Em 5 de dezembro, no mesmo dia do Pré 
Reveillon do Clube, aconteceu a comemoração 
do voleibol do Clube, a Vôlei Fest, que reuniu 

premiação e festa em um só evento. Os atletas do 
vôlei compareceram em peso ao evento.
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ESTREIA PROMISSORA
O time de voleibol masculino também fez uma bela participação na Pepac de 2019. Em sua primeira 
participação no evento a equipe foi vice-campeã da Série Prata. Parabéns rapazes!

COPA SINDI CLUBE
A equipe D1 também teve um desempenho excepcional no Copa Sindi Clube Metropolitana de 2019. 
Resultado da fusão de duas equipes de 2018, a “nova D1” ficou entra as 4 melhores equipes da 
categoria. Parabéns, meninas!
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COMEMORAÇÃO DO BASQUETE
Em 5 de dezembro, o pessoal 
do basquete se reuniu para 

comemorar as conquistas de 
2019 e premiar os campeões 

do Campeonato Interno de 
Basquete. Que venha 2020!
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CAMPEONATO UVB DE 
BASQUETE ADULTO

No ano de 2019, o basquete 
adulto do Esporte Clube Sírio 
foi muito bem representado 
com a categoria Sênior no 
campeonato da UVB – União 
das Associações de Basquete do 
Estado de São Paulo, um dos 
melhores e mais disputados 
campeonatos do estado, com o 
nível técnico altíssimo. 

E, sendo uma ótima equipe, 
o Esporte Clube Sírio acabou 
tendo um desempenho muito 
bom. Segue abaixo classificação: 

Categoria Sênior - 2º lugar 
(Vice Campeão)

Parabéns a todos os atletas pelos ótimos resultados e ao parceiro (patrocinador) do time, a Vegas 
Corretora de Seguros.

CONFRATERNIZAÇÃO DO BASQUETE MENORES

No dia 14 de dezembro foi 
realizado o encerramento 
do Basquete Menores com a 
organização de um torneio 
3x3 com todas as categorias. O 

objetivo do torneio foi juntar 
o período da manhã com o 
período da tarde e organizar 
uma grande confraternização. 
O Basquete Menores encerrou 

o ano com grande estilo, 
com jogos de altíssimo nível 
onde todos os atletas saíram 
ganhando. 2020 promete!
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A TENISFEST FECHOU O 
ANO DE 2019 DO TÊNIS 
COM MUITO ESTILO!
Contando com a presença 
de aproximadamente 
200 associados, a festa de 
premiação e encerramento 

do Departamento de Tênis, 
a TenisFest, foi um evento 
que coroou mais um ano de 
evolução do nosso esporte. 

Um ano marcado por muitos 
eventos e diversas melhorias na 
estrutura do nosso tênis.
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TREINO ABERTO DE BEACH TENNIS
No dia 01 de fevereiro, 
aconteceu o primeiro treino 
aberto de Beach Tennis do 

ano. O intuito do evento foi 
introduzir ainda mais essa 
modalidade para os associados. 

Venha fazer um treino 
experimental!

MINI TÊNIS
No dia 01 de fevereiro, ocorreu 
o III Torneio de Mini Tênis. 
O torneio contou com três 
categorias e mais de trinta 
atletas e abriu o calendário 
do tênis com muita alegria 
e descontração entre os 
participantes que puderam 
usufruir de um novo tipo de 
jogo.

CONFIRA OS VENCEDORES:

CATEGORIA MASCULINA
CAMPEÃO: MARQUINHOS ASHCAR
VICE-CAMPEÃO: JOSÉ MAURO AKEL 

CATEGORIA FEMININA A
CAMPEÃ: ROSE GEBARA
VICE-CAMPEÃ: LUTI ASHCAR

CATEGORIA FEMININA C
CAMPEÃ: RACHEL SKAF
VICE-CAMPEÃ: RACHEL GAVA
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MELHORIAS
Os meses de dezembro 
e janeiro foram de 
muito trabalho para os 
zeladores e auxiliares 
do tênis. As quadras 
foram reformadas, 
com a troca de todo 
o saibro, mantendo 
o excelente nível 
de nossa estrutura 
esportiva.

NOSSO ORGULHO
CAMPEÕES DUPLAS MISTAS - SANTOS 
CATEGORIA C

Adriano Betinjane e Paula Gregorio
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FUTFEST ADULTO
Em 2019 a Futfest Adulto, 
a festa de encerramento da 
Copa Sírio, aconteceu em 5 de 

dezembro, como um evento 
de abertura do Pré Reveillon 
do Clube. Veja a seguir os 

vencedores dos diversos 
prêmios:
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SELEÇÕES DA COPA SÍRIO 2019
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FUTFEST KIDS
A FutFest Kids 2019 (festa de 
premiação da Copa Sírio Kids 
realizada em 05 de dezembro) 

teve apresentação do Futparódia 
logo após a premiação dos 
melhores do ano. Veja na 

sequência os escolhidos para os 
diversos prêmios:
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CAMPEÕES INFANTIL

CAMPEÕES DENTE DE LEITE

ARTILHEIROS DENTE DE LEITE - PEDRO FERREIRA E 
INFANTIL LUIZ FILIPE RIGATO

JOGADORES DESTAQUE SUB 7 - ANTONIO MACIEL E MARCELO JABBOUR
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JOGADOR REVELAÇÃO DENTE DE LEITE GABRIEL HINRICHSEN

MELHOR GOLEIRO DENTE DE LEITE DAVI SOARES

JOGADORAS DESTAQUE FEMININO - GABRIELA RABBATH E 
MARIA VICTORIA QUEIROZ

JOGADORES DESTAQUE SUB 15 - GUILHERME MOHERDAUI 
E MARCELLO HADDAD

JOGADOR REVELAÇÃO INFANTIL DIOGO COSTA

MELHOR GOLEIRO INFANTIL PEDRO COSTA
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SELEÇÃO SUB 7

SELEÇÃO FEMININO SELEÇÃO SUB 15

SELEÇÃO DO CAMPEONATO DENTE DE LEITE
SELEÇÃO DO CAMPEONATO INFANTIL
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GERIATRIA NÃO É MAIS 
SOMENTE PARA IDOSOS

Há algum tempo a Geriatria 
tem deixado de ser apenas 
a medicina do idoso para se 
tornar a medicina do adulto 
que deseja envelhecer com 
saúde. Segundo a Dra Miriam 

Tibo, a geriatria preventiva 
é uma ótima opção para 
pessoas que querem 
envelhecer com saúde e 
qualidade de vida.

O geriatra tem se destacado 
por seu olhar diferenciado 
que vai além da questão 
trazida pelo paciente, 
consegue atuar de um modo 
acolhedor que relembra 
o jeito de cuidar dos 
médicos antigos, porém 
com a utilização das novas 
tecnologias disponíveis. 
Consegue auxiliar no 
envelhecimento saudável 

por unir a tecnologia 
ao cuidado eficiente, 
somada ao conhecimento 
profundo sobre o processo 
de envelhecimento e suas 
peculiaridades.

As pessoas, sem perceber, 
tem acelerado seu processo 
de envelhecimento por falta 
de atenção ao modo como 
vivem, como lidam com o 
estresse do dia a dia, como se 
alimentam, somados a falta 
de tempo e de orientação 
médica adequada que as 
direcione a adotarem medidas 
eficientes para garantir um 
modo de vida saudável.

Envelhecer com saúde 
envolve muito mais do que 
realizar exames de check-up 
e tratar doenças preexistentes. 
O geriatra se preocupa com 

tudo isso e ainda consegue 
antever particularidades a 
serem trabalhadas para evitar 
futuros danos.

Se um bom geriatra consegue 
cuidar, tratar e muitas vezes 
reabilitar indivíduos em 
situações de muita fragilidade 
imagine como pode ser 
esse resultado quando um 
paciente (idoso ou jovem) 
procura um bom geriatra 10 
ou 20 anos antes? E se seu 
geriatra tem conhecimentos 
sobre acupuntura os efeitos 
benéficos se ampliam já 
que a acupuntura tem ação 
complementar e efetiva.

Dra Miriam Tibo é medica 
Geriatra e Acupunturista, 
atende no Hospital Sírio 
Libanês e em clínica 
própria.
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BIBLIOTECA
Escravidão – Vol. 1 

(Laurentino Gomes)
Resultado de seis anos de pesquisas e observações, que incluíram viagens 
por doze países e três continentes, este primeiro volume cobre um 
período de 250 anos, do primeiro leilão de cativos africanos registrado 
em Portugal, na manhã de 8 de agosto de 1444, até a morte de Zumbi 
dos Palmares. Entre outros aspectos, a obra explica as raízes da escravidão 
humana na Antiguidade e na própria África antes da chegada dos 
portugueses, o início do tráfico de cativos para as Américas e suas razões.

Guga, um Brasileiro 
(Gustavo Kuerten)
Em um relato absolutamente sincero, empolgante e emocionante, Guga 
revela através de seus sentimentos as passagens mais marcantes de sua 
vida. Ele descreve as memórias de sua infância e adolescência com o 
mesmo estilo modesto e divertido que o caracteriza como jogador. A 
forte base familiar, a inspiração no pai, a admiração pelo irmão tenista, 
o apoio irrestrito da mãe, a paixão pelo irmão caçula e a confiança 
inabalável do treinador são peças fundamentais em sua história, a base 
que o levou a superar a falta de incentivo, a descrença em si mesmo e os 
adversários mais temidos de sua época.

O Azul Entre o Céu e a Água 
(Susan Abulhawa)

Palestina, 1947. Beit Daras é uma vila tranquila rodeada por oliveiras e 
lar da família Baraka. Quando forças israelenses surgem nos arredores, 
ninguém suspeita do terror que está prestes a acontecer. Logo a vila está 
em chamas. Entre fumaça e cinzas, famílias precisam abrir caminho até 
os campos de refugiados em Gaza, em uma viagem que testará seus 
limites. Após chegarem, nada mais é o mesmo. Em uma narrativa que 
vai do mágico ao terrivelmente real, percorrendo pontos no Oriente 
Médio e na América em diversas gerações de uma mesma família, O 
Azul Entre o Céu e a Água conta a história de mulheres imperfeitas, 
porém profundamente corajosas, de corações partidos, de resistência, 
de renovação.

Confira algumas das novidades do nosso acervo.
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Uma casa para o Sr. Biswas 
(V. S. Naipaul) 

Uma casa para o sr. Biswas passa-se em Trinidad e é inspirado na infância e 
adolescência do autor, ganhador do Prêmio Nobel de 2001.  A maior ambição 
de seu protagonista, Mohun Biswas - de origem hindu, ele é uma recriação 
ficcional do pai do autor -, é ter sua própria casa. A história desse personagem 
irremediavelmente deslocado é toda recheada de divertidíssimas peripécias, 
sempre girando em torno dessa eterna busca de um lar e de uma ocupação 
satisfatória. Em suas aventuras, está sempre às voltas com parentes, vizinhos 
e amigos intrometidos, que ora o atrapalham, ora o ajudam em sua cruzada.

O Deserto dos Tártaros 
(Dino Buzzati)

A obra narra a história do jovem tenente Giovanni Drogo, que recebe 
com alegria uma missão no forte Bastiani - para ele, a primeira etapa de 
uma carreira gloriosa. Embora não pretendesse ficar por muito tempo, 
o oficial de repente se dá conta de que os anos se passaram enquanto, 
quase sem perceber, ele e seus companheiros alimentavam a expectativa 
de uma invasão estrangeira que nunca acontece. A espera pelo inimigo 
transforma-se na espera por uma razão de viver, na renúncia da juventude 
e na mistura de fantasia e realidade.

Anúncio Ogra
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A valorização do meio 
ambiente e da natureza 
acontece por meio da rotina 
das crianças na Escola Sírio, 
que é repleta de horários 
destinados à brincadeira livre e 
a atividades fora de sala de aula. 
Passear pelo bosque, se encantar 
com os “bichinhos”, recolher 
gravetos e folhas são momentos 
agradáveis e prazerosos para as 
nossas crianças no dia a dia. 
Levar os alunos para realizar 

atividades em espaços abertos 
é uma maneira de oferecer 
a eles diferentes formas de 
interagir com o próprio corpo 
e com o ambiente ao redor. 
As brincadeiras ao ar livre 
estimulam os sentidos humanos 
e as crianças aprendem a 
reconhecer diferentes texturas, 
cheiros e sensações. 
As nossas atividades propostas 
no parque e em outros 
espaços externos estimulam o 

movimento, a criatividade, a 
aprendizagem e a autonomia. 
A atenção e a concentração, 
capacidades tão indispensáveis 
para a aprendizagem, podem 
ser cultivadas no entrosamento 
com a natureza, assim como 
a curiosidade, a flexibilidade, 
a coragem para lançar-se ao 
desconhecido e a capacidade 
para encontrar soluções para 
problemas. Marcia Cabaritti M. 
Costa - Diretora da Escola Sírio

COMO É BOM TER ESPAÇO 
PARA BRINCAR E APRENDER

Sob o olhar construtivista e uma 
pedagogia baseada em projetos, 
damos oportunidade para que as 
crianças tenham uma aprendizagem 
significativa e contextualizada, 
sempre propiciando a todos um 
ambiente acolhedor e seguro.



37

Fo
to

s:
 L

uc
ia

na
 G

eb
ar

a

KARI’OKA
O Teatro União Cultural 
foi o palco escolhido para 
apresentação (nos dias 29 de 
fevereiro e 1,7 e 8 de março) de 
Kari’oka. A peça é mais uma da 
longa parceria, que já dura mais 
de vinte anos, entre o Clube e a 
Oficina de Menestréis. Confira a 
sinopse: 

“A alegria se transformou em 
carnaval. A boemia inspirou a 
Bossa Nova. O calçadão exibiu 
uma passarela. O Cristo parou 
em estátua e a montanha foi 
batizada Pão de Açúcar. O 
grito virou torcida e a torcida 
grita, todos os dias e, assim, 
ele continua lindo! Quantas 

histórias não foram vividas. 
Quantas mais não serão 
contadas. Histórias sobre o Rio 
de Janeiro no palco, o nosso. E 
você é o nosso convidado. Seja 
bem-vindo a essa cidade muito, 
muito, maravilhosa.”
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EXPOSIÇÃO ANUAL
Entre os dias 28 de novembro e 1º 
de dezembro, aconteceu no Hall do 
Restaurante Esportivo, a tradicional 
Exposição Anual de Pintura em Faiança e 
Modelagem em Cerâmica. Os trabalhos 
expostos foram elaborados no Ateliê de 
Faiança do Clube, orientados pela Artista 
Plástica e professora Lia Mara Jorge Aloe e 
pela Ceramista Ana Paula Jardine. Junte-
se a este grupo e participe da próxima 
exposição. Informe-se agora mesmo na 
Secretaria Social.
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O SÍRIO DO BEM ESTÁ DE 
VOLTA COM FORÇA TOTAL!

Mas o Sírio do Bem não 
para e, em breve, serão feitas 
novas entregas. Os encontros 
acontecem às quintas-feiras 
a partir das 17h. Ficou 
interessado? Procure a 
Secretaria Social e venha ser 
um voluntário!

Em dezembro as voluntárias fizeram sua festa de confraternização 
no espaço oficial do Sírio do Bem, a Sala Palmira.

Já em janeiro, na volta das atividades, houve a comemoração das 
aniversariantes do mês, sempre em clima de alegria e descontração.
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VERDADE, UM VALOR HUMANO 
QUE COLOCA AS CERTEZAS 
INDIVIDUAIS À PROVA.
A ideia dos valores de Verdade, 
Sinceridade, Fidelidade, 
Lealdade e outros, surge da 
necessidade de uma vida com 
o outro.  Assim, a sociedade 
atual se constituiu de variadas 
construções contínuas e 
coletivas voltadas para o bem 
comum. 
Se existir somente a “minha” 
Verdade ou a “sua” Verdade, 
deixa de existir a Verdade de 
fato. Deixa de existir o respeito, 
o entendimento acerca do outro 
e sobretudo do contexto que 
cada um vive no dia a dia em 
muitas realidades. 
Para as Ciências, a Verdade se 

firma a partir do uso da razão, 
de métodos e procedimentos 
experimentais utilizados 
por autoridades, a partir de 
padrões demonstrados por 
essas comunidades intelectuais 
que manejam tais ferramentas. 
Ainda assim, aqui o resultado 
é verdadeiro até que se prove o 
contrário.
Para a religião, a Verdade é 
dogmática, é o que é. É baseada 
na fé e não se discute.
Enquanto valor humano, a 
Verdade, aí sim é uma escolha. 
É o ser verdadeiro. Sou EU 
escolhendo não mentir, sou EU 
escolhendo tolerar a opinião do 

outro, mesmo sendo contrária à 
minha.
E este é o tema que estamos 
refletindo, debatendo, 
argumentando e reconstruindo 
nas atividades e projetos sociais 
realizados com nossas crianças 
e adolescentes, familiares e 
trabalhadores sociais aqui no 
Lar Sírio ao longo do ano de 
2020, uma abordagem cheia de 
VERDADE para enfrentarmos 
as desigualdades e para 
promovermos a cidadania.

Elaine Bueno
Superintendente

Lar Sírio Pró-infância

“RODA DE CONVERSA E DEBATE NO LAR SÍRIO PRÓ-INFÂNCIA”



42

PISCINA COBERTA E 
AQUECIDA

A Piscina Coberta e Aquecida 
do Clube está melhor que 
nunca. Recentemente algumas 
melhorias foram realizadas 
para que ela esteja sempre em 
sua melhor forma para uso dos 
associados. Todos os blocos de 
largada foram reformados e 
pintados. Além disso, houve a 
renovação da impermeabilização 
da área logo abaixo dos blocos, 
a recolocação de pastilhas, a 
pintura da cobertura e o ajuste 
de toda a iluminação.

ESCOLA MORUMBI MOEMA
Dando seguimento na parceria 
entre o Esporte Clube Sírio 
e a Escola Morumbi e com 
o intuito de promover a 
integração entre as famílias, 
no dia 30 de novembro foi 
realizada aqui no Sírio, a troca 

de faixa dos alunos da Escola 
Morumbi Moema, com os 
pequenos atletas de idades entre 
3 a 6 anos. Como estímulo 
de troca de experiências e 
integração de atividades com o 
Clube Sírio, a Escola Morumbi 

- Moema oferece condições 
especiais aos associados 
do clube. Nosso endereço: 
Alamedas dos Tupiniquins, 546 
- Moema. Tel: (11)3062-7070.
Instagram: 
@escola_morumbi_moema

MELHORIAS E MOBILIÁRIO - 
CUIDANDO DA NOSSA CASA
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VESTIÁRIO FEMININO

As obras no Vestiário Feminino 
continuam a todo vapor. 
Como estão sendo feitas por 
etapas, algumas interdições 

pontuais são necessárias.  Mas 
em breve um novo e melhor 
vestiário será entregue a todas 
as usuárias. O teto foi renovado, 
as paredes pintadas, os espelhos 
trocados e a iluminação foi 

substituída por um sistema de 
leds.  Agora estão sendo feitas 
obras no fundo do vestiário, 
para construção da Sauna do 
Vestiário Feminino.
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BEAUTY CENTER

O Beauty Center recebeu novos equipamentos 
que já estão disponíveis para quem frequenta o 
salão de beleza do Clube. Houve a renovação dos 

conjuntos de cadeiras e lavatórios, aumentando 
o conforto e a praticidade para os clientes. As 
poltronas que acomodam que está sendo atendido 
pelas manicures também foram trocadas. Além de 
bonitas estão mais confortáveis também.

GINASINHO

O Ginasinho está sendo 
retrofitado. O espaço está 
passando por uma grande 
obra. O piso antigo foi trocado 
por um novo, o que vai 

proporcionar mais conforto 
para os atletas que o usam 
e maior visibilidade com as 
novas marcações. As paredes 
do Ginasinho também estão 
recebendo reparos, nova pintura 
e uma nova iluminação em 

led. Quando a reforma estiver 
completa o Ginasinho também 
terá novos banheiros externos, 
inclusive banheiros adaptados 
para pessoas com necessidades 
especiais.
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NOVAS MOLDURAS 
CONTENDO AS CAMISAS

Novas molduras para as camisas 
esportivas históricas e autografadas que 
ficam expostas na Sala de Reuniões 2.
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TROCA DA CÚPULA DE POLICARBONATO ACIMA DO HALL SOCIAL 

BANCO NO ESTACIONAMENTO DO 2º SUBOLO

BANCO DE ESPERA DA PODOLOGIA

TROCA DA CÚPULA DE POLICARBONATO ACIMA DO HALL SOCIAL 

NOVAS LIXEIRAS ESPALHADAS PELO CLUBE
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NOVOS SOFÁS NO HALL DA SEDE NOVA

NOVA TV DA SALA DAMASCO

NOVA TV DA SALA DAMASCO

RELÓGIO DA BIBLIOTECA

TV 55 POLEGADAS COM TELA ANTIREFLEXO NO BAR ACADEMIA TV 55 POLEGADAS COM TELA ANTIREFLEXO NO BAR ACADEMIA
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NOVA CADEIRA DE RODAS AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL E DA QUADRA DE SOCIETY

PORTÃO DE SERVIÇOS AO LADO DA QUADRA DE SOCIETY

REMOÇÃO DOS POSTES NO CORREDOR AO LADO DA GINÁSTICA ARTÍSITCA
REMOÇÃO DOS POSTES NO CORREDOR 
AO LADO DA PRAÇA DOS TENISTAS

NOVA CADEIRA DE RODAS DENTRO DO 
VESTIÁRIO MASCULINO
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NOVAS MÁQUINAS DE AR-CONDICIONADO NO RESTAURANTE ESPORTIVO

NOVOS BRINQUEDOS NO PLAYGROUND

NOVOS BRINQUEDOS NO PLAYGROUND

NOVOS BRINQUEDOS NO PLAYGROUND
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DIRETORIA
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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