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Realização

VISITE STAND
AV. VEREADOR JOSÉ DINIZ, 2.275 | BROOKLIN

Aponte o celular
e faça um tour virtual

AO LADO DO SUPERMERCADO MAMBO

650 M DO METRÔ BROOKLIN
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VOCÊ NO MELHOR DO BROOKLIN, COM FÁCIL ACESSO AO METRÔ, COMÉRCIO
E SERVIÇOS EM UM BAIRRO SEGURO E VALORIZADO.

OBRAS ACELERADAS

VOCÊ MERECE O PRIVILÉGIO DE VIVER
A 12 MINUTOS DO CLUBE SÍRIO*.

APROVEITE A OPORTUNIDADE PARA TER ESTA VISTA.
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Foto da obra - setembro de 2021

Vista dos aptos. de frente para as ruas Joaquim Nabuco e Laplace

FALE COM O KAZUO:

     (11) 99723-1233
UPPERBROOKLIN.COM.BR
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Marcos Demetrio Haik
Presidente da Diretoria
Executiva. 
Gestão 2021-2023

Caros associados,

A chegada da Primavera e 
seu espírito de renovação se 
espalhou por nosso amado 
Clube, trazendo novidades 
para todos. O retorno gradual 
e normalização de nossas 
atividades permitem que 
possamos olhar o futuro 
próximo com um otimismo 
cada vez maior. E vocês 
perceberam a tudo que 
aconteceu no Sírio nos últimos 
meses? 

Em agosto houve uma série 
de atividades realizadas pelos 
departamentos Esportivo, 
Social, Cultural e Infantojuvenil 
em comemoração ao Dia 
dos Pais. Foram realizadas 
uma série de atrações, como 
campeonatos, atividades e 
oficinas com foco na família 
dos associados. 

As aulas na Academia e Ginásios 
voltaram com força total, 
contando com o retorno de 
seus praticantes que ansiavam 
por este retorno. Conseguimos 
realizar com sucesso a Semana 
da Mulher 2021 e outras 
atividades do Departamento 
Cultural, como a exposição 
“Arte em Barro”, no Hall 
da Sede Social. O Núcleo de 
Cultura Árabe continua firme 
em sua seleção audiovisual 
realizada regularmente e 
também disponibilizada na 
Biblioteca do Clube. 

O Departamento Social de 
Experiências também têm feito 
um grande trabalho. Tivemos 
em agosto “Uma Tarde em 
Portugal”, um almoço com 
harmonização de vinhos 
portugueses. Houve também, 
no Restaurante Esportivo, o 

retorno das deliciosas pizzas 
servidas às sextas-feiras. 
Aproveitando a reabertura 
do Tartus Lounge & Bar foi 
realizado um encontro dos 
apreciadores de charutos 
do Clube, num evento 
chamado Petit Charuto.  A 
programação de atividades 
dos departamentos segue em 
acelerada expansão para atender 
a todos gostos e idades. Como 
sempre foi feito.

Em relação a estrutura física 
do Clube temos inúmeras 
novidades. Começando pelo 
novo paisagismo e novos sofás 
na entrada da Sede Social, 
que também teve seu grande 
letreiro trocado por um novo. 
Inauguramos também a linda 
loja de artigos esportivos e 
souvenirs:  do Sírio, A Souk 
Sirio. Ela está aguardando sua 
visita. 

O entorno da Praça dos 
Esportistas e Espaço das 
Raquetes também foi renovado, 
com a colocação de um novo 
e melhorado piso intertravado. 
Fizemos também a aquisição 
de novas espreguiçadeiras 
para o Tartus Lounge & Bar, 
aumentando o conforto de 
todos.

Claro que não poderíamos 
esquecer dos esportistas do 
Sírio. Houve a instalação de um 
novo sistema de drenagem no 
campo, melhor e mais eficiente. 
Também aconteceu a reforma 
do gramado e, agora, o Campo 
de Futebol está pronto para 
receber o início dos treinos e 
competições. Outro campo, 
o de Futebol Society, foi 
recentemente reinaugurado e 

recebeu um novo gramado de 
última geração e um conjunto 
de iluminação em led. Este 
espaço está pronto para receber 
as novas aulas.

O Ginásio Poliesportivo 
também ganhou uma nova 
iluminação em led, mais 
eficiente e econômica que 
a anterior.  Já os nossos 
tenistas voltaram a ter a sua 
disposição os novos Paredões 
de treinamento, totalmente 
reformados para melhor 
performance dos nossos atletas. 
Por fim, inauguramos mais uma 
quadra de Esportes de Areia. 
Esta terceira quadra, assim 
como as outras, está pronta para 
receber os mais diversos jogos e 
torneios. 
Fica aqui o convite para 
apreciarem esta edição de 
primavera da Revista Sírio. 
Vejam todas novidades do 
Clube e venham, cada vez 
mais, utilizarem os espaços 
e atividades que foram 
desenvolvidos pensando em 
vocês, queridos Associados.
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No dia 07 de agosto, o Depam 
promoveu atividades em 
comemoração ao Dia dos Pais. 

Na orla da Piscina Social foram 
colocados jogos de pebolim 
e ping pong. Os brinquedos 

infláveis também não podiam 
falta, tudo isso aliado a diversas 
atividades recreativas.

DIA DOS PAIS NA ORLA DA PISCINA
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ARCO E FLECHA PAIS E FILHOS
Uma das atividades recreativas 
promovidas pelo Depam para o 
Dia dos Pais foi uma novidade 

que atraiu toda a família: o 
manejo do arco e flechas. A 
atividade Arco e Flecha Pais e 

filhos foi realizada na Quadra 
de Tênis 1 e todos os associados 
se divertiram muito.
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BRINCADEIRA DE XADREZ... 
PAIS & FILHOS
O Departamento Cultural 
Infantojuvenil promoveu, 
também em 7 de agosto 
como comemoração ao Dia 

dos Pais, mais uma atividade 
especial: Brincadeira de 
Xadrez... Pais & Filhos. Os jogos 
aconteceram na Sala Palmira e 

proporcionam diversão e troca 
de conhecimentos sobre o jogo 
para aquelas que participaram 
da atividade. 

CULTU
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No segundo domingo de 
agosto, dia 8, o Restaurante 
Social do Sírio foi o espaço 
escolhido para o Almoço 

Especial de Dia dos Pais. 
Associados e seus familiares, 
sempre respeitando os 
protocolos de segurança, 

reuniram-se para comemorar 
e se divertir nesta ocasião 
especial.

ALMOÇO ESPECIAL 
DE DIA DOS PAIS SOCIAL
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CAMPEONATO DE TÊNIS DE MESA
Em 3 de julho, o Departamento 
Cultural Infantojuvenil realizou 
uma atividade que foi um 
sucesso: o Campeonato de Tênis 
de Mesa! O campeonato foi 
aberto a todos os associados 
a partir de sete anos e os 
jovens compareceram em 
peso. Reunidos na área da 
Piscina Social os participantes 
disputaram jogos divertidos e 
acirrados. 
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OFICINA DE TIE DYE
O Departamento Cultural 
Infantojuvenil do Sírio 
preparou uma atividade 
diferente no sábado, dia 17 de 
julho: a Oficina de Tie Dye. O 

tie dye é uma técnica milenar 
de tingimento de roupas e, 
também, uma opção divertida 
para explorar a criatividade 
e produzir peças únicas. A 

atividade ocorreu no Espaço 
Gourmet, foi aberta a todos 
com idade superior a sete anos 
e foi um sucesso. Confira!
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BATALHA DE NERF
Dia 15 de julho, o Depam promoveu o Day 
Camp Especial – Batalha de Nerf e atividades 
recreativas. Este Day Camp, que aconteceu entre 
11h e 17h, foi voltado para a garotada entre 
5 e 15 anos e aconteceu no Poli 1 e 2. Veja os 
melhores momentos do evento.
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DAY CAMP - MÃOS DE GESSO
Dia 22 de julho, o Depam realizou a oficina 
especial Mãos de Gesso e também promoveu 
diversos jogos para a turma de 2 a 12 anos. Esta 
oficina fez parte das atividades de férias do Day 
Camp. Veja como foi a oficina!
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OLYMPIC DAY
Em 31 de julho, O Depam 
realizou Olympic Day. Neste 
dia o Clube, aproveitando a 
época dos Jogos Olímpicos, 

realizou uma séria de atividades 
recreativas olímpicas divididas 
por faixa etária. Além disso, os 
brinquedos infláveis se fizeram 

presentes, assim com jogos de 
ping pong e pebolim.
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O Curso de férias teve uma 
programação diferenciada, 
pensada para crianças entre 2 

a 5 anos, alunos e não alunos 
da Escola. A programação 
foi permeada de muitas 

brincadeiras, oficinas criativas, 
atividades lúdicas, jogos e 
histórias.

CURSO DE FÉRIAS 
DA ESCOLA SÍRIO

Programação do Curso de Férias - Julho 2021 
(das 13h15 às 17h)

1ª semana (de 6 a 8 de julho): Era uma vez na Floresta Amazônica...
2ª Semana (de 13 a 16 de julho): Olimpíadas!
3ª semana (de 20 a 23 de julho): É festa! 104 anos do Clube Sírio

Total de alunos por semana:
1ª semana: 15 crianças
2ª semana: 21 crianças
3ª semana: 20 crianças

NO TOTAL 21 CRIANÇAS 
FREQUENTARAM AS ATIVIDADES 
AO LONGO DE 3 SEMANAS, 
SENDO DEZ ALUNOS DA ESCOLA 
SÍRIO E ONZE ALUNOS EXTRAS.
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TREINAMENTO FUNCIONAL
Você sabia que o Treinamento 
Funcional é um tipo de 
Exercício Físico que trabalha 
com movimentos dinâmicos e 
intensos durante os treinos? O 
Funcional é realizado com os 
movimentos naturais do corpo 

humano, como: pular, puxar, 
agachar e correr. 
O grande diferencial desse tipo 
de treinamento é trabalhar 
vários grupos musculares de 
forma simultânea durante os 
treinos. As principais vantagens 

da prática regular desse 
exercício físico são: diminuição 
do percentual de gordura, 
aumento do equilíbrio e da 
força e prevenção de lesões e 
doenças cardiovasculares, entre 
outros.

Independentemente da 
idade ou do nível da sua 
preparação física, o Esporte 
Clube Sírio tem a aula ideal 
para você. Venha conferir 
os horários dessas aulas na 
Secretaria Esportiva.

O Sírio oferece dois tipos de Treinamento Funcional:

Funcional Traning 
Voltado para os associados 
que ja estão acostumados 
com a prática de atividades 
físicas, com intensidades 
moderadas/altas de acordo 
com o treinamento.

Funcional 50+ 
Voltados para o público 
com mais de 50 anos, 
com intensidades leves/
moderadas.

AULAS DE HIDROGINÁSTICA
Além de ter professores 
especialistas no assunto, as aulas 
de hidroginástica contam com 
bastante acessórios (halteres, 
tornozeleiras, bastão, palmares, 
espaguetes, etc.) e também com 
os equipamentos de DeepRuner 
(bicicletas aquáticas, esteiras 
aquáticas, Jump aquático),  

trazem muitos benefícios para 
saúde dos praticantes, como: 
melhora da força muscular, 
resistência, flexibilidade e 
equilíbrio, além de reduzir o 
impacto nas articulações. Venha 
conferir e se encantar com estas 
aulas.

Tem novidade na Natação. 
Além das aulas que o 
Clube já oferece na Piscina 
Coberta e Aquecida, novas 
aulas estão fazendo parte 
desse quadro.

Horários:

Terças e Quintas: 
9h às 9h45
17h às 17h45
19h às 19h45

Quartas e Sextas: 
9h às 9h45
11h às 11h45
19h às 19h45

Sábados: 
11h às 11h45
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TREINO INSANO 
NA ORLA DA PISCINA

No dia 31 de julho, 
foi realizado uma 
aula especial do 
Treino Insano na Orla 
da Piscina. Apesar 
do frio e do vento 
gelado, os associados 
compareceram a aula 
motivados. A professora 
Juliana organizou 
uma aula no formato 
de rodízio, onde 
envolveu a mistura 
de treinamento de 
Crossfit, Pump, aeróbico 
e Spinning. A aula 
foi super dinâmica e 
todos os participantes 
adoraram.

O Clube oferece essa modalidade 
nos horários abaixo:
Quartas e Sextas: 
das 18h15 às 19h20
(Sala Multiuso1)

Sábados: 
das 11h30 às 12h30
Domingos: 
das 10h00 às 11h00

Não fique de 
fora dessa, 
agende seu 
horário e venha 
fazer parte dessa 
turma.
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DEPARTAMENTO DE LUTAS
Você sabia que o Sírio oferece 
algumas modalidades de luta? 
O departamento de Artes 
Marcias do Clube é composto 
de duas modalidades, Judô 
e Taekwondo. As aulas são 
realizadas no Dojo, um espaço 
todo personalizado e voltado 

para as modalidades de Lutas. 
Fora essas aulas, o Clube está 
oferendo em algumas quintas-
feiras, aulas especiais de lutas 
com várias modalidades. Já 
tivemos aulas especial de Jui-
Jitsu, Boxe, Muay Thai, Aikido, 
Krav Magá, entre outros. O 

objetivo dessas aulas especiais 
é proporcionar ao associado 
vivencia em diversas lutas. 
Confira o quadro de horários 
para saber mais sobre as aulas 
de Judô e Taekwondo. E fique 
atendo nas mídias sociais do 
Sírio sobre as aulas especiais.
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As aulas são realizadas de terça a 
sexta nos seguintes horários:
Terças e Quintas:
17h às 18h
Sala Multiuso 1

Quartas e Sextas: 
10h às 11h
Sala Multiuso 1

NOVAS AULAS DA 
GINÁSTICA FEMININA
Com o retorno das atividades e a flexibilidade 
nos protocolos, o Esporte Clube Sírio inovou 
algumas aulas do quadro da Ginastica Feminina. 
Uma delas foi o Dance Fitness. Uma aula 
divertida, prazerosa e com muitos ritmos. Com 
a ajuda do professor Elmo, as aulas se tornaram 
mais dinâmicas e com muitas variedades 
musicais, colocando os associados para mexer e 
gastar algumas calorias.

Entrando nesse mesmo ritmo, o quadro de 
horários ganhou mais uma aula muito especial, 
a Zumba Fitness: uma mistura de movimentos 
aeróbicos com ritmos e coreografias latinas, que 
vem agradando todos os participantes.

As aulas acontecem aos sábados, das 
10h30 às 11h30 na Sala Multiuso1. 
Venha participar dessas aulas também.
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RACHÃO DE BASQUETE
Após o retorno dos treinos 
do Basquete Adulto, chegou a 
vez de retornar com o famoso 
“Rachão de Basquete”. Os 
associados praticantes dessa 
modalidade não viam a hora 
desse retorno. Com o avanço 

das liberações e as flexibilidades 
dos protocolos o Esporte Clube 
Sírio voltou com os Rachas. O 
retorno, dia 11 de agosto, foi 
muito comemorado por todos.
Os associados puderem matar 
as saudades de jogar o basquete 

nesse formato e todos os 
protocolos foram respeitados. 
Os rachas estão acontecendo 
às quartas-feiras, das 19h30 às 
20h30 no Ginásio Principal. 
Venha conferir.

BASQUETE MENORES
O Basquete Menores está funcionando 100%! 
A partir de 20 de agosto os horários foram 

alterados para atender melhor os futuros craques 
de basquete do Esporte Clube Sírio.

Confira:
Terças e Quintas
Sub 11 (14h - 15h - 18h10)
Terças e Quintas
Sub 14 (16h)

TODOS OS TREINOS SÃO 
REALIZADOS NO GINÁSIO 
PRINCIPAL.

Terças e Quintas
Sub 17 (16h50)
Quartas e Sexta
Sub 11 (8h30 - 9h10)
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A VOLTA DO VOLEIBOL
Os treinos de voleibol do Clube 
retornaram a todo vapor. O 
Volei Menores é destinado 
para atletas de 08 a 18 anos. 
Voleibol Adulto é dividido 
por categorias (Inciantes - 
Masculino - C1 - D1 - C2). 
Beach Volley a categria mista. 
Confira na Secretaria Esportiva 
os horários e venha conhecer 
de perto essa modalidade.

FUTEBOL MENORES
No dia 14 de agosto o 
Departamento de Futebol 
Menores entregou para 
nossos atletas o certificado 
de conclusão dos treinos 
realizados de janeiro a 
julho de 2021.
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VOCÊ CONHECE O 
FUTEBOL 7 SOCIETY?

Uma das novidades do 
Clube para este período de 
reabertura são as aulas de 
Futebol 7 Society. Mas você 
conhece a modalidade? 
Essa modalidade foi criada 
em nosso país como Futebol 
Suíço, Futebol de Areia, 
Futebol Sete, Futebol Social, 
por volta de 1985. Os campos 
para prática extraoficial em 
grama natural e de areia 
surgiram em 1988, sendo 
o campo “Futebol Society”, 
localizado no bairro do Itaim 
Bibi, um dos primeiros e 
mais conhecidos campos para 
locação. 

O Futebol Society tomou 
um grande impulso 

devido ao fechamento 
dos campos de futebol de 
várzea, pois ocupavam um 
grande espaço enquanto 
o Society, por ser menor e 
não necessitar de grandes 
áreas, foi se adaptando a essa 
nova realidade. Atualmente 
são realizados diversos 
campeonatos oficiais, 
entre eles o Campeonato 
Paulista, abrangendo desde 
as categorias Fralda até a 
Principal, com uma média de 
vinte equipes por Categoria.

Hoje no Brasil existem 
Federações de Futebol 
Society em 26 estados, 
sendo a Federação Paulista 
considerada a de melhor 

infraestrutura entre todas, 
com mais de 30.000 
atletas registrados, cerca 
de 2.000 jogos por ano e 
aproximadamente 3.500.000 
de praticantes na Grande São 
Paulo, de forma recreativa, 
nos mais de 650 campos.

Muito desta organização e 
sucesso se deve ao trabalho 
de Milton Mattani (1940-

2021), foi uma referência 
no Futebol Society. Mattani 
como era chamado foi o 
criador desta modalidade 
que mais cresce no Brasil 
e em algumas partes do 
mundo. Ele sempre foi uma 
referência na modalidade, da 

MILTON MATTANI - CRIANDOR DAS REGRAS DA MODALIDADE.
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qual foi árbitro, criador das 
regras, presidente de honra 
da Federação Internacional de 
Football 7 Society (Fifo7s) e 
da Confederação Brasileira de 
Soccer Society (CBSS).

“Fui, por 35 anos, árbitro 
de futebol de salão e, devido 
à explosão demográfica 
acontecida em São Paulo, na 
década de 80, foram ficando 

raros os campos ‘varzeanos’ e 
sobravam pequenos espaços 
para as famosas ‘peladas’. 
Assim aconteceu, também, 
nos clubes sociais, nos quais, 
estes espaços ficavam sem 
aproveitamento. Aí pensei, 
porque não normatizar 

e tornar esta prática um 
verdadeiro esporte? Então, 
iniciamos o trabalho em 
1997, criando as regras do 
Futebol Society. E através 
da Federação Internacional, 
o divulgamos em todo o 
planeta. O número 7 foi 
incorporado quando fizemos 
um livro de regras em quatro 
idiomas, para ser difundido 
mundialmente, pois com o 
numeral, seria mais fácil a 
sua divulgação”, disse, em 
uma entrevista de fevereiro de 
2019.

No Sírio, as aulas serão 
ministradas pelos professores 
Ronaldo Cursino e Flávio 
Rabbath. Cursino é graduado 
em Educação Física e pós-
graduado em Treinamento 
Desportivo. Além de trabalha 
como personal soccer, é 
preparador físico do time 
Ibrachina e professor de 
futebol Competition Sport 
Club. Rabbath também é 
formado em Educação Física 
e árbitro formado para atuar 
em diversas modalidades 
de futebol de diversas. 
Além disso é instrutor de 
arbitragem e diretor de 
Árbitros da CBSS. 

Os treinos de Futebol 7 
Society já começaram, 
faça sua inscrição no 
Departamento de Esportes. 

Horários: Terças e quintas das 
18h30 às 19h30 (Sub 15 e 
16) e das 19h30 às 20h30 
(Sub 17, 19 e 20). Participe!

FLÁVIO RABBATH

RONALDO CURSINO
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NOVIDADES 
NA ACADEMIA
Em agosto, foram instalados três novos televisores 
na Academia: dois de 55 polegadas e um de 75 
polegadas. Além de trazer mais interatividade aos 
associados a programação e os jogos de futebol 
também terão mudanças.
E as novidades não param por aí! Foi instalado 

na sala de Spinning um verdadeiro telão, uma 
televisão de 85 polegadas. O sistema das bikes, 
que são espelhados na televisão, se tornaram mais 
atrativos, proporcionando uma experiência nova 
para os praticantes. 
Venha conferir essas novidades!
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NOSSO ORGULHO
BEACH TENNIS

PAULA GREGORIO
VICE-CAMPEÃ
Categoria C - Duplas Mistas
Etapa Sampa Beach Open
Categoria C - Duplas Feminina
Etapa Sampa Beach Open

GIORDANA ABDALLA
VICE-CAMPEÃ
Categoria C - Duplas Feminina
Etapa Sampa Beach Open

ADRIANO BETINJANE
VICE-CAMPEÃO
Categoria C - Duplas Mistas
Etapa Sampa Beach Open

THAIS XERFAN
CAMPEÃ
Categoria PF2
Etapa Play Tennis

TÊNIS

XI TORNEIO ABC
O XI Torneio ABC contou com 
a participação de mais de 50 
tenistas, divididos em três 
chaves, todos em busca dos 

títulos das suas respectivas 
categorias.
Emoção não faltou do começo 
ao fim, jogos de excelente 

nível e muito competitivos 
movimentaram as quadras do 
Esporte Clube Sírio.

CONFIRA OS VENCEDORES DE CADA CHAVE:

CHAVE C
Campeão: Cesar Pereira
Vice-Campeão: Bruno Lorencini

CHAVE B
Campeão: Marcelo Abrahão
Vice-Campeão: João Maksoud

CHAVE A
Campeão: Marquinhos Ashcar
Vice-Campeão: Anis Saliba
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IX INFANTOJUVENIL
No decorrer do mês de junho 
aconteceu o IX Infantojuvenil, 
torneio que contou com a 

participação mais de 50 crianças 
divididas em 4 chaves. Recorde 
a competição! Nossos pequenos 

tenistas fizeram bonito nas 
quadras do Esporte Clube Sírio.

CONFIRA OS VENCEDORES DE CADA CHAVE:

CHAVE VERMELHA
Campeão: Diego Lia
Vice-Campeão: Arthur Ferreira

CHAVE VERDE
Campeão: Thiago Antunes
Vice-Campeão: Felipe Medauar

CHAVE LARANJA
Campeão: Gustavo Rocha
Vice-Campeão: Pedro Schultz

CHAVE AMARELA N2
Campeão: Felipe Thamer
Vice-Campeão: Davi Soares
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VII DUPLAS 80
O VII Duplas 80, torneio de duplas masculino, contou com 60 participantes divididos em duas chaves.

DEPOIS DE MUITOS JOGOS EQUILIBRADOS E 
EMOCIONANTES AS DUPLAS VENCEDORAS FORAM:

CHAVE B
Campeões: Alexandre Berbari e Ronaldo Tabach
Vice-Campeões: Fernando Ferreira e Maurício Rahuan

CHAVE A
Campeões: Marquinhos Ashcar e Guto Brasil
Vice-Campeões: Celso Jabult e Ricardo Mitaini

V DUPLAS FIXAS
O V Duplas Fixas, torneio de duplas 
feminino, chegou ao fim com muita alegria 
e jogos empolgantes! Disputado em 3 chaves 

(A, B e C) o torneio contou com mais de 40 
participantes.

CONFIRA AS VENCEDORAS DE CADA CHAVE:

CHAVE B
Campeãs: Cris Camerini e Fatima Bahdour
Vice-Campeãs: Fernanda Bludeni e Tereza Futema

CHAVE A
Campeãs: Debora Ambar e Thania Xerfan
Vice-Campeãs: Mila Menon e Rose Gebara
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“LIBERAÇÃO DE ESPORTES DE CONTATO PODEM 
CAUSAR LESÕES EM TREINOS EXAGERADOS E 
SEM ORIENTAÇÃO ADEQUADA”

Ortopedista e Fisioterapeuta do Instituto do Joelho HCor alertam para o excesso na carga de treinos das pessoas que 
querem retomar os esportes fazendo atividade física e buscam resultados “imediatos”

Os esportes de contato foram 
liberados! A volta do esporte 
mais amado, o futebol, será 
comemorado com muito 
churrasco e “peladas”,  e 
acompanhado de jogadores 
sem o famoso ritmo de jogo 
e sem nenhum preparo físico.
“A palavra chave para essa 
nova realidade é paciência. 
Não é a hora de voltar a jogar 
como era antes da pandemia. 
Respeite o que seu corpo 
fala, se tiver dor pare de 
jogar, não force mais do que 
consegue. Vai aumentando o 
tempo de jogo aos poucos 

e o mais importante se 
ocorrer lesão procurar 
médico especializado para o 
atendimento., alerta o Prof. 
Dr. Rene Abdalla.”
A prática errada de exercícios 
é uma das maiores causas 
de pacientes nas clínicas. O 
ortopedista acrescenta que 
o importante é além de ter 
músculos fortes, eles devem 
estar sim equilibrados. 
“Normalmente a musculatura 
posterior é 20% mais fraca 
em relação a anterior, e pode 
chegar até 40%. Por isso, 
antes de iniciar qualquer 

atividade é preciso avaliar 
como está a musculatura. 
E isso pode ser feito por 
meio de uma avaliação 
isocinética.”, comenta Dr 
Abdalla.

Aqui vão algumas dicas para que a atividade seja 
prazerosa e segura, indica a fisioterapeuta Andrea 
Sallum:

- Procurar um especialista e pedir orientação para a 
prática do exercício físico.
- Antes dos exercícios, fazer aquecimento aeróbico para 
preparar o corpo.
- Evite excessos e saiba respeitar os limites do corpo. 
Deve-se iniciar de forma gradativa.
- Nas corridas, escolha um calçado adequado, que 
proteja primordialmente os membros inferiores dos 
impactos e repetições de movimentos.
- Dê preferência a roupas com tecidos que permitam 
uma transpiração mais livre.
- Ao primeiro sinal de dor, pare os exercícios e procure 
o especialista para nova avaliação.
- Beba bastante água.
- Ao final do esporte, faça uma série de alongamentos 
para evitar possíveis lesões de sobrecarga.

DICAS IMPORTANTES
Prof. Dr. Rene 
Jorge Abdalla
Diretor Instituto 
do Joelho do 
Hospital do 
Coração
Professor Livre 
Docente da EPM/
UNIFESP

Andrea Forgas 
Sallum
Coordenadora 
e Fisioterapeuta 
do Centro 
de Estudos 
do Instituto 
do Joelho do 
Hospital do 
Coração
Aluna de 
Doutorado da 
EPM/ UNIFESP
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A MAGIA DO DABKE

Quem nunca sentiu o sangue 
ferver ou se viu hipnotizado 
diante de uma roda de dabke 
espalhando alegria pelo 
ambiente?

O dabke é uma dança folclórica 
árabe tradicional, em que as 
pessoas se põem lado a lado e 
se dão as mãos, formando, em 
sua versão mais popular, um 
círculo aberto ou uma linha. O 
grupo é puxado pela pessoa que 
se posiciona momentaneamente 
na ponta direita, que pula, 
gira, se ajoelha e faz outros 
passos enquanto os demais 
o acompanham com batidas 
fortes dos pés no chão. Existe 
também a versão coreografada 
da dança, própria para 
espetáculos e apresentações 
culturais. Em ambas as versões, 
há uma grande variedade de 
passos, movimentos corporais 
e intensidade em função da 
região – praia, montanha, 
campo ou cidade.

A dança se originou na região 
que vai da costa do mar 
Mediterrâneo ao rio Tigre. 
Inicialmente era dançada pelos 
habitantes das aldeias da Síria, 
do Líbano, da Palestina, da 
Jordânia, do Iraque e das tribos 
beduínas que viviam na região. 
As casas eram feitas de galhos 
e barro e quando surgiam 
rachaduras nas paredes e nos 
tetos planos, especialmente 
na transição do outono para o 
inverno, tornava-se necessário 
reforçar a sua estrutura; os 
aldeões então se reuniam para, 
de mãos dadas a fim de manter 
o equilíbrio, bater fortemente 
com os pés sobre o barro para 
compactá-lo nos tetos e fechar 
as rachaduras. Para tornar 
suportável a exaustiva tarefa, 
cantavam e ritmavam os passos.

O costume de cantar, bater os 
pés e trabalhar permaneceu 
como um símbolo de luta, 
sobrevivência e afirmação 

de identidade entre os povos 
árabes. Um instrumento de 
manutenção de suas tradições e 
de valorização de sua cultura e 
sua história.

Para aqueles que têm interesse 
nesta tão contagiante atividade, 
o Clube oferece aulas de dabke 
gratuitas para os sócios, que 
acontecem às quartas-feiras, das 
19h às 20h (iniciantes) e das 
20h às 21h (avançados), na Sala 
Multiúso 3 da Academia. Para 
participar, basta comparecer à 
aula.

Venha, estamos esperando por 
você!
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O SABER ÁRABE MEDIEVAL

Por séculos após a queda de 
Roma, a Europa medieval foi 
uma região extremamente 
atrasada, de alfabetização 
mínima, agricultura de 
subsistência e conflitos 
violentos.  Um lugar em que 
mal se sabia dizer as horas do 
dia. Enquanto isso, nas terras 
que se estendiam da Pérsia 
à Espanha, a cultura árabe 
islâmica vicejava. Os árabes 
desenvolveram a álgebra, e 
mediram a circunferência da 
Terra (algo que o ocidente 
só conseguiria realizar oito 
séculos mais tarde). Adeptos 

da astronomia e da navegação, 
inventaram o astrolábio. 
Traduziram todos os textos 
científicos e filosóficos gregos, 
inclusive os de Aristóteles.

Em cidades como Bagdá, 
Antióquia e Toledo, filósofos, 
matemáticos e astrônomos 
ampliavam as fronteiras do 
saber. No centro desse esforço, 
estava a Casa da Sabedoria 
(Beit al Hikma) – a biblioteca 
real criada e mantida pelos 
califas abássidas. Além de 
cerca de 400 mil volumes, ela 
abrigava também um exército 

de pesquisadores e estudiosos, 
de origens e religiões diversas, 
que trabalhavam para conservar, 
aprofundar e difundir o 
conhecimento.

Eram pensadores árabes 
brilhantes, como o pioneiro 
da álgebra al-Khwarizmi, o 
médico e filósofo Avicena (Ibn 
Sina) e Averróis (Ibn Ruchd), 
cujos escritos preservaram e 
ampliaram as grandes obras 
filosóficas de Aristóteles. E eram 
também eruditos ocidentais 
que – na contramão de seus 
compatriotas que se lançavam 
às sangrentas Cruzadas – foram 
ao Oriente em busca do saber 
árabe.
Homens como Adelardo de 
Bath, monge inglês que em 
1109 viajou para a Ásia Menor, 
retornando com informações 
da astronomia e da matemática 
que transformaram a ciência 
europeia.  E Miguel Escoto, 
condenado ao inferno de Dante 
por feitiçaria, que aprendeu 
árabe em Toledo e abalou as 
bases do mundo cristão com 
suas traduções de Averróis.

Essa viagem do conhecimento 
fez nada menos do que 
estabelecer os fundamentos 
para a Renascença, confirmando 
nossa dívida para com o 
saber árabe medieval, nos 
conduzindo à necessária 
tarefa de reexaminar nossas 
suposições sobre o Oriente e o 
Ocidente.

Gabriel Sayegh
“A Casa da Sabedoria”
de Jonathan Lyons
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CINEMA ÁRABE
A partir do final de abril, 
quando o Clube deu início 
à retomada das atividades 
presenciais, o Núcleo de Cultura 
Árabe gradualmente pôs em 
prática a sua programação de 
cinema árabe deste ano.

Com uma curadoria atenta à 
complexidade social, étnica, 
linguística e religiosa do 

Mundo Árabe, os filmes são 
selecionados de forma a oferecer 
ao público uma visão ampla 
e diversificada do universo 
cultural árabe, que se estende 
por países que vão desde a 
região do Levante – Síria, 
Líbano, Palestina e Jordânia – e 
seus vizinhos do Golfo Arábico, 
até o norte da África, como 
Marrocos, Argélia, Tunísia e 

Egito. Entre os muitos filmes já 
exibidos e os programados para 
sessões futuras, encontram-se 
também produções ocidentais, 
especialmente europeias, que 
abordam temas como as relações 
das populações das ex-colônias 
no Oriente Médio e no norte 
da África com as dos seus ex-
colonizadores.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DESTE ANO:

15/05
O LOBO DO DESERTO

29/05
O ÍDOLO

19/06
OS ÁRABES TAMBÉM DANÇAM

24/07
A MARCHA

14/08
O OUTRO LADO DA ESPERANÇA

11/09
O PARAÍSO DEVE SER AQUI

02/10
CLASH

06/11
A INCRÍVEL JORNADA DE JACQUELINE, A VACA

11/12
INCH’ALLAH

Quem não conseguiu comparecer a alguma das 
sessões não precisa se preocupar, pois os DVDs 
dos filmes já exibidos ficam disponíveis para 
empréstimo na biblioteca do Clube.

As sessões mensais já viraram tradição e se 
realizam sempre aos sábados, às 16h, na Sala 
Palmira. São gratuitas e abertas aos sócios e 
seus convidados. As datas das sessões podem ser 
alteradas, portanto fique atento à divulgação e 
aproveite!
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EXPOSIÇÃO “ARTE EM BARRO”
A exposição “Arte em Barro”, 
com peças em cerâmica 
pintadas e modeladas pelas 
alunas das professoras Lia 
Mara Jorge Aloe e Ana Paula 
Jardine, ficou em cartaz no 

Hall da Sede Social do Clube 
entre julho e agosto. As artistas 
que participaram da exposição 
foram:
Anete Hannut Abdo, Angela 
Mina, Cibele Flores, Ivani 

Kfouri, Lourdes Gerab Spinelli, 
Márcia Cantizani, Maria Joana, 
Mônica Albanese, Raquel 
Sarhan, Silmara Emmanouilides, 
Victoria Day, Vivian Wehba e 
Wilma Fiorito (in memoriam).
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A SEMANA DA MULHER 2021
Entre os dias 3 e 6 de agosto, 
aconteceu a A Semana da 
Mulher 2021. Na terça (dia 
3) ocorreu o Workshop de 
modelagem em cerâmica, com 
a professora Ana Paula Jardine. 

Na quarta, uma bate-papo com 
a dermatologista Drª Natalie 
Haddad e na quinta um curso 
sobre óleos essenciais e bem-
estar com Ana Stela Anderlini. 
Finalizando a programação da 

Semana da Mulher aconteceu 
uma palestra sobre Organização 
em Casa com Tatiana Kfouri e 
Gabriela Matos.
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Lorem ipsum

Você sabia que a Covid-19 pode provocar manifestações na pele e cabelos? 

Desde os primeiros casos em 2020, estudos relataram 
queixas como coceiras, irritações e lesões na pele,
não só pela infecção em si, mas também pelo
uso de álcool em gel e máscaras frequentemente.
A queda capilar também se tornou mais acentuada
após o contágio, podendo se estender por alguns 
meses. Por isso, a avaliação de um dermatologista
é muito importante para que haja o diagnóstico
e tratamento corretos de forma personalizada. 

A Dra. Natalie Haddad - CRM/SP 138.899.
Sócia do Clube Sírio e dermatologista titulada pela
Sociedade Brasileira de Dermatologia, te espera na
Clínica Adriana Vilarinho - Unidade Vila Olímpia*,
para consultas particulares e procedimentos dermatológicos.
Sócios do Clube Sírio que agendarem consulta
até 23.12.2021 ganham 15% de desconto nas 
consultas particulares e uma sessão de depilação
em área pequena + exame de Bioimpedância sem custo.

Clínica Adriana Vilarinho – Unidade Vila Olímpia.  Rua Fidêncio Ramos, 160 – 2º andar       11 3550-8222 |      11 94798-4987
*Na unidade são aceitas algumas categorias dos convênios Bradesco e Porto Seguro para consultas com outras dermatologistas da equipe.  Saiba mais nos telefones acima.
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EM QUASE TRÊS ANOS DE EXISTÊNCIA, O 
DEPARTAMENTO DE FILANTROPIA SÍRIO DO BEM 
SE CONSOLIDA E EXPANDE SUA ATUAÇÃO PARA 
FORA DE SÃO PAULO

O departamento nasceu após a execução de um projeto que seria temporário e hoje conta com cerca de 70 voluntárias, 
atendendo mais de 20 instituições

Em meados de 2018, nasceu 
um projeto que tinha o intuito 
de ter um começo, meio e 
fim. Mas, na verdade, foi o 
início de uma longa trajetória 
daquele que hoje se chama 
Departamento de Filantropia 
Sírio do Bem, do Esporte Clube 
Sírio. 
Tudo começou quando Rita de 
Cássia Halti, que até então era 
coordenadora do programa 
Roda de Conversa do clube, 
solicitou à Diretoria uma sala 
para executar um projeto que 
duraria três meses, com um 
encontro por semana. Este 
projeto, denominado Peruca 
dos Sonhos, tinha o objetivo 
de fazer doação de 50 perucas 
lúdicas para as crianças que 
estavam em tratamento 
oncológico em hospitais 
na cidade de São Paulo. Os 
encontros semanais tinham 
o objetivo de elaborar essas 
perucas. 
Um encontro que começou 
um pouco tímido, no decorrer 
do processo tomou grandes 
proporções. No total, 40 
pessoas se envolveram no 
projeto e, ao final dos três 
meses, havia 250 perucas 
feitas pelas voluntárias, 200 
a mais que o planejado. 
Um coquetel de doação foi 
realizado, para marcar a entrega 
de 150 peruquinhas lúdicas 
ao Instituto de Tratamento do 
Câncer Infantil (Itaci). As 100 
perucas que sobraram foram 
entregues, posteriormente, ao 

Grupo de Assistência à Criança 
com Câncer (GAAC). 
O então presidente do Esporte 
Clube Sírio, Fábio Kadi, esteve 
presente e, percebendo o 
entusiasmo e engajamento das 
pessoas envolvidas neste projeto 
temporário, fez um anúncio: a 
partir daquele dia, o Clube teria 
um novo Departamento – o 
de Filantropia, que atenderia 
crianças em tratamento 
oncológico, mas também 
orfanatos, asilos e a quem 
necessitasse. Foi neste dia 
também que Rita de Cássia 
Halti foi nomeada como 
diretora do Departamento de 
Filantropia, hoje denominado 
“Sírio do Bem”.
“O Dr. Fábio Kadi viu todo 
o movimento, percebeu 
que as voluntárias estavam 
tristinhas com o fim do 
projeto e nos presenteou 
com o departamento. Eu me 
sinto presenteada com esse 
departamento que hoje tem 
toda essa visibilidade e já 
ultrapassou os muros do clube. 
Pessoas de outros estados e 
hospitais entram em contato 
conosco e nos pedem doação. 
Começamos só com touquinhas 
lúdicas e hoje fazemos coletes 
para as crianças em tratamento 
de quimioterapia, pois não 
podem ficar com blusinhas de 
manga por causa dos catertes, 
sapatinhos de lã, cobertores e 
tantos outros produtos”, afirma 
Rita de Cássia Halti, diretora do 
Departamento de Filantropia 

Sírio do Bem.
Rita de Cássia reforça que, 
desde então, o departamento 
sempre recebeu todo o apoio 
dos presidentes que passaram 
pelo Clube. “O Dr. Marcelo 
Cateb nos apoiou fortemente 
enquanto presidiu o clube, 
e hoje, o Dr. Marcos Haik 
também valoriza e apoia muito 
nosso trabalho e isso nos dá 
ânimo para continuar”, ressalta.
O projeto Perucas dos 
Sonho, antes de se tornar um 
departamento, fez com que 
muitas pessoas voltassem às 
atividades do Clube Sírio. 
“Além de ajudar tantas crianças, 
naquele momento, o projeto 
também ajudou no processo 
pessoal de muitos envolvidos. 
Muita gente que estava distante 
do clube, retornou”, informa.
Hoje, o Departamento de 
Filantropia Sírio do Bem conta 
com a participação de 70 
voluntárias, associadas e não 
associadas ao clube. Nesses 2 
anos e meio, foram entregues 
cerca de 30 mil peças de tricô e 
crochê - como perucas, colchas, 
cachecol, mantas, sapatinhos, 
coletes, entre outros, 
confeccionado pelas próprias 
voluntárias.
Com a pandemia de covid-19, 
a atuação do departamento 
expandiu, além de aumentar 
também a execução dos 
produtos confeccionados. 
Desde março de 2020, o clube 
estendeu seu atendimento 
a orfanatos, casas de longa 
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permanência para idosos, 
pessoas em situação de rua, 
casas de acolhimentos que 
recebem as mães e crianças que 
vêm de outros estados e demais 
instituições, com doações de 
máscaras. Já foram entregues 
cerca de 13.500 máscaras neste 
período. 
Além disso, o departamento 
também passou a realizar 
campanhas de alimento 
voltadas para famílias em que 
pessoas perderam emprego 
durante a pandemia. Neste 
período, foram arrecadadas 2,5 
toneladas de alimentos. Também 
foram realizadas campanhas 
de agasalho, distribuídos 
em asilos, orfanatos, casa de 
apoio à mãe solteira, asilos e 
hospitais, e também campanha 
de cobertores direcionadas às 
pessoas em situação de rua. 
Foram entregues mil cobertores 
neste período de pandemia. O 
departamento também realizou 
quatro Campanhas de Doação 

de Sangue.
O Departamento de Filantropia 
do Clube Sírio é um braço do 
Itaci na Campanha Rapunzel 
Solidária. São feitas doações 
de cabelos naturais para o 
Instituto, que, ao receberem, 
fazem perucas. Através da 
divulgação do projeto, o 
departamento recebe cabelos de 
vários lugares do Brasil.
A diretora Rita de Cássia 
afirma que este momento de 
pandemia ressaltou ainda mais 
a importância do departamento. 
“Num momento de pandemia, 
que é muito difícil para 
todo mundo, o projeto 
mostrou que a verdadeira 
solidariedade a gente não tira 
do nosso supérfluo, a gente 
tira do nosso necessário. 
As voluntárias mostraram o 
trabalho e a dedicação delas. 
Pegamos muitas demandas 
que não tínhamos nessa 
pandemia, fazendo com que 
expandíssemos cada vez mais 

as fronteiras do Estado de São 
Paulo. Isso é muito gratificante 
e estimulante para todas as 
pessoas envolvidas nas ações, 
pois a verdadeira caridade 
surge espontaneamente de 
um coração simpático, antes 
mesmo que qualquer pedido 
seja feito. Ela é a pessoa que 
dá, não ocasionalmente, mas 
constantemente mesmo em 
tempos de pandemia”, afirma a 
diretora.
Em um pouco mais de 2 anos 
e meio, o Departamento Sírio 
do Bem cresceu muito e hoje 
atende várias outras situações, 
conforme exposto, e passou 
a atender hospitais de câncer 
infantil de fora de São Paulo, 
como é o caso do Hospital do 
Câncer de Londrina (PR). E 
este trabalho todo só é possível 
graças ao engajamento das 
voluntárias.
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COM A PALAVRA, AS VOLUNTÁRIAS:
A voluntária Maisa Uvo afirma que o projeto Sírio do Bem traz 
alegria, aprendizado, troca, incentivo e gratidão em sua vida. 
“Ao falar do projeto fora dos muros do clube, muitas de nós 
incentivamos outras amigas a colaborar também. Os trabalhos 
são carregados de amor! O projeto tem o objetivo de ajudar 
pessoas e instituições, mas no fundo, ele acaba enchendo nossos 
corações de muita felicidade”, afirma.

Para Maria do Carmo Luz Antibas, ver os sorrisos das crianças e adultos que são contemplados 
pelo projeto desperta diversos sentimentos que motivam a continuar auxiliando o próximo. 
“Sinto muita satisfação, emoção, amor ao próximo e gratidão em fazer parte do Sírio do Bem. 
Viva! Juntas somos mais fortes!”, afirma entusiasmada a voluntária.

Luiza Nascimento Massud afirma que o projeto foi uma maneira de 
deixar de lado os problemas da pandemia para continuar focando em 
fazer o bem de um jeito prático e seguro. “O amor colocado em um 
gorrinho não só aquece o coração de quem recebe, como de quem 
pratica”, finaliza a jovem voluntária.

Cristina Feres fala que o projeto trouxe uma motivação para ela nesta época de pandemia. 
“Admiro muito esse trabalho do Sírio do Bem.  Em primeiro lugar, o motivo principal, porque 
podemos ajudar os necessitados. Em segundo lugar, nos aproximou de pessoas do bem, nos 
dando alegria interior. E nos deu uma motivação, nesta época de pandemia onde estando mais 
em casa, podemos fazer mais pelo próximo.  Parabenizo a iniciativa da Rita de Cássia e do 
Esporte Clube Sírio. Sou muito grata por fazer parte desse grupo”, diz Cristina.

Débora Malta também fala sobre os benefícios que fazer parte do projeto traz para ela. “Tricotar 
me ajudar a ser paciente e entrar em conexão comigo mesma. Tricotar é um ato criativo e 
generoso de horas ao redor de uma peça que vai ser oferecida e dar uma alegria a uma pessoa 
que pode estar necessitando de um carinho”, afirma a voluntária.

Janeth Bludeni afirma que o trabalho comandado pela Cássia no Sírio do 
Bem é especial e desenvolvido com muito amor. “Este trabalho não pode ser 
interrompido, principalmente em tempos de pandemia. Tenho esperança que 
esta obra continue e desejo que bênçãos e graças recaiam sobre a vida de todas 
as pessoas envolvidas no Sírio do Bem”, deseja Janeth.

Solange Andrade também exclama toda sua satisfação em fazer parte do projeto. “Sinto dupla 
satisfação por ser sócia do Clube Sírio e, desde o início, voluntária do edificante projeto Sírio 
do Bem! Em cada ponto executado no crochê, acrescento um amor incondicional. Viva ao 
Sírio do Bem e à nossa maestra Cássia Halti”, diz, feliz, a voluntária.
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Norma Haddad diz que, além e fazer bem ao próximo, o projeto traz muitos benefícios 
a quem atua como voluntária. “O Sírio do Bem é mais uma porta que se abre para a 
minha vida, para poder fazer o trabalho de filantropia que eu amo tanto. É benéfico, 
nos ajuda, nos estimula, nos alimenta indefinidamente”, afirma.

Sandra Andrade se sente privilegiada por fazer parte do grupo de voluntárias. “Filantropia é 
exercer o amor desprovido do egoísmo e esparramá-lo como sementes a serem germinadas. 
Crochetar é uma arte peculiar que, além de linda, beneficia quem dela se utilizar. Há mais 
de um ano o mundo foi atingido, de supetão, por uma terrível pandemia, angustiando e 
amedrontando a todos. Por ser associada do Clube Sírio e integrar esse privilegiado grupo 
de voluntárias do “Sírio do Bem”, mantive acesa a “chama” da criatividade e execução dos 
trabalhos manuais, na certeza de proporcionar um pouco de conforto, dignidade e amor 
àqueles que mais necessita. Orgulho e gratidão pelo excelente projeto Sírio do Bem, tão 
bem conduzido pela nossa diretora Cássia Halti”, agradece Sandra.

Lilian Christofe também é voluntária do projeto. “Participar do Sírio do Bem traz muita 
alegria e bem-estar. Além do tricô e do crochê, atendemos a várias demandas sociais, o que 
nos mantém conectadas dentro e fora do clube”, afirma.

O Departamento de Filantropia Sírio do Bem faz um convite às pessoas que desejam participar 
do projeto como voluntárias. “Além das associadas do clube, também temos voluntárias não 
associadas. Então, quem tiver interesse em se voluntariar neste projeto tão importante, que 
ajuda tantas pessoas, podem entrar em contato conosco por meio do instagram @projeto.
perucasdossonhos ou por meio da secretaria do Clube”, informa Rita de Cássia.

Doações:
Quem quiser participar de alguma maneira com o 
trabalho executado, pode também doar produtos como 
fraldas, leite, mucilon, máscaras, aventais descartáveis, 
luvas em caixas fechadas e lã 100% acrílica - que são 
utilizadas para fazer sapatinhos, meias e casaco para as 
crianças. É preciso ser 100% acrílica para não causar 
alergia. As doações podem ser deixadas no Departamento 
de Filantropia do Esporte Clube Sírio, que fica localizado 
na avenida Indianópolis, 1192 – Planalto Paulista.

Instituições beneficiadas pelo Departamento Sírio do Bem:
Além do Itaci, o Clube Sírio atende: Santa Casa de Misericórdia, Hospital AC Camargo, Casa 
Ninho, Centro Infantil Boldrini, Sociedade São Vicente de Paulo, Associação Cruz Verde, 
Cruz Vermelha, Casa Ondina Lobo, Orfanato Maria Helen Drexel, Hospital Sírio-Libanês, 
Capela de Santo Agostinho, Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (Tucca), 
Lar Lírio, CEJOLE, CAJEC, Casa do Pequeno Cotolengo, Associação de Apoio à Criança com 
Câncer (AACC), Amparo Maternal, Casa Transitória Fabiano de Cristo, Assistência Vicentina 
de Vila Mascote, Hospital de Câncer de Londrina, no Paraná, entre outras instituições.
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UMA TARDE EM PORTUGAL
O Departamento Social de Experiências do 
Esporte Clube Sírio promoveu, em 21 de 
agosto, o evento “Uma Tarde em Portugal”. 
O almoço no Restaurante Social, com 
harmonização de vinhos portugueses, foi 
uma incrível experiência para todos os 
presentes.
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AS PIZZAS VOLTARAM!
O que é bom sempre volta! 
Seguindo os protocolos 
de segurança em relação 
à Covid-19 o Restaurante 
Esportivo voltou a servir suas 
deliciosas pizzas. Como não 

poderia deixar de ser uma volta 
dessas merecia ser com música 
ao vivo. Então a partir de agora 
toda sexta-feira tem pizza no 
Restaurante Esportivo com 
música ao vivo! 

Acompanhe as novidades 
seguindo o Clube nas redes 
sociais ou se inscrevendo em 
nossa linha de transmissão no 
WhatsApp.
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PETIT CHARUTO
Os apreciadores de bons 
charutos se reuniram 
em 19 de agosto, no 
Tartus Lounge & Bar, para 
degustarem e também 
colocarem a conversa em 
dia. Uma noite agradável 
em um espaço perfeito 
para este tipo de encontro 
entre amigos. 

R. Carlos de Sousa Nazaré, 230 (Trav. 25 de Março) - SP          (11) 3228-0500         (11) 94790-2921

BRINDES PERSONALIZADOS A LASER reidacutelaria

PRODUTOS
         EXCLUSIVOS

MAIS ALTA
QUALIDADE

Há mais de meio século construindo História



48

PARCERIA COM A CÂMARA ÁRABE

O presidente do Esporte Clube 
Sírio, Marcos Demetrio Haik, 
visitou, em 10 de setembro, 
a Câmara de Comércio Árabe 
Brasileira, juntamente com 
Gabriel Sayegh, diretor cultural 
do Clube. Eles foram recebidos 
pelo presidente da Câmara 
Árabe, Osmar Chohfi, pelo CEO 
Tamer Mansour e por Silvia 
Antibas, diretora cultural da 
Câmara. 
O objetivo da visita foi discutir 

parcerias entre as entidades 
nas áreas culturais, sociais 
e esportivas, colocando sua 
estrutura à disposição da 
Câmara Árabe, bem como a 
Casa Árabe, criada de forma 
digital.
“Na oportunidade, discutimos 
eventos conjuntos, como 
palestras, bem como divulgação 
e até a utilização da plataforma 
da Câmara para divulgar 
eventos ao vivo, criando, assim, 

uma sinergia entre as entidades, 
com o intuito comum da 
divulgação da cultura árabe”, 
afirmou o presidente Marcos 
Demetrio Haik. 
Durante a visita, foram 
lembradas as palestras já 
proferidas no Clube, tanto 
pelo presidente Osmar Chohfi, 
cuja foto está inserida no livro 
comemorativo dos 100 anos 
do Clube, como pela diretora 
cultural Silvia Antibas.

VISITA ESPECIAL
O eterno craque, Oscar 
Schmidt, recebeu em sua casa, 
em 20 de agosto, o Presidente 
do Clube, Marcos Demetrio 
Haik, o Diretor de Eventos, 
Celio Saccab e o associado 
Washington Joseph (Dodi), 
seu companheiro na equipe 
do Sírio Campeã Mundial de 
Basquete, para um agradável 
bate-papo.
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INSTAGRAM
@CLUBESIRIO
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SÍRIO #TBT

Você deve ter visto este time em 
nossas redes sociais. Adivinhou 
a escalação? Se não conseguiu 

veja abaixo que fez parte da 
equipe Dente de Leite do Sírio, 
vice campeãa do Campeonato 

Interclubes de Menores em 
1980:

Em pé, da esquerda para a direita: Claudio  Nader, 
Fabio Bunemer, Ciro Estefano, Nando Maluf,  Danilo 
Chaccur, Rogério Nader e Feitiço.

Agachados, da esquerda para a direita: Jorjão, Bisqui, 
Marcelo Maksoud, Alexandre Moherdaui, Flávio 
Rabbath e Omar.
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LIVRO ACESC 
25 ANOS

Comemorou-se no dia 26 
de agosto o lançamento 
do livro Acesc 25 anos. Os 
representantes dos clubes 
associados se reuniram para 
celebrar a força da associação, 
homenagear os fundadores e 
conhecer a materialização da 
história de 25 anos da Acesc. 
Representando o Esporte 
Clube Sírio estiveram presentes 
o Presidente da Diretoria 
Executiva, Marcos Demetrio 
Haik, Marcelo Audi Cateb (atual 
Secretário do Conselho de 
Orientação e ex-presidente do 

Sírio) e Lia Mara Jorge Aloe, 
Diretoria Cultural do Clube.
O início da história da Acesc 
ocorreu por iniciativa das 
instituições: Associação 
Brasileira “A Hebraica” de São 
Paulo, Automóvel Clube de São 
Paulo, Club Athletico Paulistano, 
Clube Alto dos Pinheiros, Clube 
Atlético Monte Líbano, Clube 
Atlético São Paulo (Spac), Clube 
Paineiras do Morumby, Esporte 
Clube Pinheiros, Esporte Clube 
Sírio, Jockey Club de São Paulo, 
Nacional Club e Sociedade 
Harmonia de Tênis. Juntos eles 

formaram a Acesc – Associação 
de Clubes Esportivos e Sócio-
Culturais de São Paulo; que, 
atualmente, conta com vinte 
clubes e mais de 170.000 
associados. 

O livro reúne recordações 
memoráveis, fotos e 
depoimentos, que desenham e 
contam como surgiu a Acesc, 
relatando muito do que foi 
feito e o que esperar para os 
próximos 25 anos.
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SOUK, A NOVA LOJA DO CLUBE
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Durante as últimas semanas, o Clube tem passado 
por uma série de obras visando o conforto, o 
bem-estar e a segurança dos associados. 

As interdições são sempre temporárias e bem 
sinalizadas, mas seus benefícios são permanentes.

MELHORIAS

NOVO PAISAGISMO NA ENTRADA DA SEDE SOCIAL

NOVOS BANCOS NA ENTRADA DA SEDE SOCIAL.

TROCA DO LETREIRO DA SEDE SOCIAL
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TROCA DO LETREIRO DA SEDE SOCIAL

INÍCIO DA INSTALAÇÃO DE PISO INTERTREVADO NA PRAÇA DOS ESPORTISTAS

INÍCIO DA INSTALAÇÃO DE PISO INTERTREVADO NA PRAÇA DOS ESPORTISTAS
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SUBSTITUIÇÃO DOS CONJUNTOS DE LIXEIRAS DO CLUBE

SUBSTITUIÇÃO DO PISO INTERTRAVADO AO REDOR DO ESPAÇO DAS RAQUETES

NOVA SAUNA FEMININA
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NOVAS ESPREGUIÇADEIRAS NO TARTUS LOUNGE & BAR NOVAS ESPREGUIÇADEIRAS NO TARTUS LOUNGE & BAR

TROCA E MANUTENÇÃO DO GRAMADA DO CAMPO DE FUTEBOL

TROCA E MANUTENÇÃO DO GRAMADA DO CAMPO DE FUTEBOL
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NOVO RACK E CABEAMENTOS PARA O SETOR DE TIINSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED NO GINÁSIO POLIESPORTIVO

TROCA DA GRAMA ARTIFICIAL DO CAMPO DE SOCIETY

CONSTRUÇÃO DA NOVA QUADRA PARA ESPORTES DE AREIAFINALIZAÇÃO DA REFORMA DO PAREDÃO DO TÊNIS 

NOVOS ACCESS POINTS PARA MELHORIA DO SINAL 
DE INTERNET AOS ASSOCIADOS
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CONSTRUÇÃO DA NOVA QUADRA PARA ESPORTES DE AREIA

CONSTRUÇÃO DA NOVA QUADRA PARA ESPORTES DE AREIA CONSTRUÇÃO DA NOVA QUADRA PARA ESPORTES DE AREIA
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LGPD NA ÁREA!
Quem já não ouviu alguma 
coisa sobre a “LGPD”?

No trabalho, no rádio, nas 
redes sociais, na TV... Ela está 
em todo lugar!

E está chegando no nosso 
Clube também!

Não tem jeito, minha gente: a 
LGPD é uma daquelas leis que 
vieram, e vieram com tudo 
para ficar.

Sim, ela é uma lei. É a Lei 
nº 13.709/18, conhecida 
por “Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais”. Ou 
simplesmente LGPD.

Como o próprio nome 
diz, trata-se de norma que 
visa assegurar a segurança 
dos dados que nós, como 
indivíduos, fornecemos 
a entidades privadas ou 
públicas, em tempos em 
que a virtualidade da sua 
propagação, através dos 
milhares de recursos criados 
dia a dia pela tecnologia da 
informação, muitas vezes têm 
feito com que eles cheguem 
a diversos destinos além dos 
desejados.

Sim! Dados, informações 
pessoais! Como costumava 
dizer o nosso associado, 
advogado responsável pela 
implantação da LGPD no 
Clube e já saudoso Daniel 
Majzoub, “indiscutivelmente 
o que há de mais valioso nos 
dias de hoje!”

Queremos comunicá-los 
que estamos envidando 
todos os esforços para nos 
adequar às severas diretrizes 
da LGPD, principalmente 
para podermos cuidar ainda 
melhor de vocês, queridos 
associados.

Vocês já devem ter visto 
totens espalhados pelo Clube, 
recebido carta informativa 
e até mesmo formulários 
de consentimento para 
armazenamento e proteção 
de seus dados. Ajude-nos a 
difundir esta nova, necessária 
e saudável cultura!

Vejam também a nossa 
“Política de Privacidade 
de Dados e Cookies”, cujo 
inteiro teor encontra-se em 
nosso site, no link https://
www.sirio.org.br/home/

politica-de-privacidade-
integra/.

Além disso, já está nos 
ajudando, e muito, a Drª 
Mônica, advogada que 
exerce a função do que a 
LGPD chama “encarregado 
de dados”, ou DPO (Data 
Protection Officer), e que 
está à sua disposição para 
quaisquer esclarecimentos e 
tomadas de providências.

DRA. MÔNICA DE 
OLIVEIRA FERNANDES
Al. Lorena, 1.304, 3º and., 
conj. 306, Jd. Paulista, São 
Paulo - SP. dpo@sirio.org.br

https://www.gov.br/anpd/pt-br
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Soluções de eficiência

energética

e sustentabilidade,

integradas

com serviços de valor

agregado.

ESG

-CARBONO + GREEN BUILDING+ENERGIA LIMPA - RESÍDUOS

Retrofit de fluído

refrigerante nos

equipamentos de ar-

condicionado visando

economia e

sustentabilidade

Motores de alto

rendimento com

controlador integrado

que permite redução

no consumo de energia

com baixo custo de

manutenção

Projetos especiais

para iluminação em

LED com garantia

estendida para

ambientes internos e

externos

 Projetos de energia

fotovoltaica com

performance e retorno

garantidos

Reatores para

produção de energia

através de resíduos
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BLACK WEEKEND: 
LOJA SOCIAL DO LAR SÍRIO

Como apoiar
Confecções e lojas parceiras, assim como 
distribuidores de brinquedos podem apoiar 
doando continuamente peças de coleções 
passadas para a Loja, na perspectiva de atuar 
junto na responsabilidade social. 
Pessoas físicas podem doar peças masculino, 
feminino e infantis seminovas de seus guarda-
roupas e brinquedos para serem revendidos. Os 
valores são sempre revertidos para os projetos 
sociais do Lar Sírio.

Conheça a Loja Social
Em meio a tantas novidades a Loja Social renovou 
sua identidade visual, layout interno e mantém 
um conceito inovador de economia circular 
que preza pela diversidade e o aumento da vida 
útil das peças com o intuito de promover a 
consciência socioambiental. 
Outro ponto é a acessibilidade financeira às peças 
para as famílias dos atendidos do Lar, que podem 
adquirir produtos com valor agregado e custo 
reduzido.

Economia circular e responsabilidade social

Convidamos você a apoiar a 2° Edição 
Black Weekend da nossa Loja Social. 
O evento acontecerá nos dias 27 e 28 de 
novembro das 08h às 17h no Lar Sírio, 
com show de samba de raiz ao vivo e um 
incrível desfile de moda produzido pelas 
nossas crianças e adolescentes do Lar. 

Divulgue esse trabalho e 
os conteúdos exclusivos 
de moda disponíveis 
em @larsiriolojasocial
Seja um articulador 
da economia circular 
e participe ativamente 
deste projeto de 
responsabilidade social. 
Mais informações 
(11) 94218-4651
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contato@larsirio.org.br (11) 2092-4811 @larsirio

#juntos
pelo
larsirio

www.larsirio.org.br

saiba como funciona
o arredondamento:

R$ 25,68 R$ 0,32 R$ 26,00+ =

o arredondamento por compra 
nunca excede R$ 0,99

e o arredondamento mínimo, 
por mês, é de R$ 5,00

1 2 3

*O cadastro é feito em parceria com a plataforma InCENTive, garantindo a segurança dos 
seus dados. O arredondamento está disponível apenas para cartões de bandeira Visa.

SEUS CENTAVOS PODEM MUDAR VIDAS!
acesse larsirio.centavosrealizam.com, ou use 
o QR Code, e cadastre seu cartão de crédito*
para arredondar suas compras e colaborar 
com os projetos sociais do Lar Sírio
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Presidente
Marcos Demetrio Haik
Vice-presidente Administrativo
Fábio Said Bittar
Vice-presidente Social
Cesar Ibrahim David
Vice-presidente de Esportes
Michel Mouaccad Junior
Secretário Geral
Fábio Edson Bunemer
Tesoureiro Geral
Carlos Zarzur
Diretor Secretário
Alexandre Curiati F. de Araújo
Diretor Secretário
Luiz Felipe Dias Farah
Diretor Secretário Adjunto
Marcelo Mercante
Diretor Tesoureiro
Marcos Féres Sallum
Diretor de Controladoria
Alberto Azank Jr.
Diretor de Patrimônio
André Mouaccad
Diretor de Patrimônio Adjunto
Marcelo Maurício Nahas
Diretor de Qualidade e Processos
Rubens Chammas
Diretor Social
Luciano Zahr Razuck
Diretor Social - Experiências
Guilherme Maciel
Diretor Social - Experiências Adjunto
Roberto Anbar
Diretor Social - Eventos Especiais
Fabio Eduardo D. Fronterotta
Diretor de Suprimentos
Marcelo Cury
Diretora de Suprimentos Adjunto
Henrique Gebara Bergamaschi
Diretora Cultural
Lia Mara Jorge Aloe 
Diretor Cultural - Árabe
Gabriel Sayegh
Diretora de Danças
Nicole Agresta Joseph

Diretora de Filantropia
Rita de Cássia Halti
Diretor Recreativo
Iskandar Rachid Jabbour
Diretor de Sede
Georges E. Emmanouilides
Diretora de Sede - Setor Feminino
Andrea F. Sallum
Diretora de Bar e Restaurante
Silmara J. Emmanouilides
Diretora de Bar e Restaurante Adjunta
Fabiana Caetano Kadi
Diretor de Inovação e T.I.
Messias Lucca Cabaritti Jr,
Diretor de Inovação e T.I. Adjunto
Omar Tabach
Diretor de Eventos
Celio Saccab
Diretor de Marketing

Georges Alberto Zein
Diretor de Marketing - Criação
Mauro Villas Bôas
Diretor de Marketing - Gestão

Paulo Cesar Braga Gubeissi
Diretor de Recursos Humanos
Michel Mouaccad Junior
Diretor de Recursos Humanos Adjunto
Elias Ibrahim Nemes Junior
Diretor de Esportes
Alexandre Curiati F. de Araújo
Diretor de Esportes
Elias Bulos Neto
Diretor de Esportes
Marco Aurélio Lopes Camerini
Diretor de Esportes
Marcos Trabulsi Ashcar
Diretor de Esportes
Omar Tabach
Diretora de Esportes - DEPAM
Carla Sarhan Mitne
Diretor de Futebol
Ricardo Felipe Sallum
Diretor de Futebol Adjunto
Vitor Dupas Mahana
Diretor de Educação
Marcos Féres Sallum
Diretor de Educação Adjunto
Rodrigo Dib

Diretoria Executiva
Gestão 2021-2023

DIRETORIA

Presidente
Fábio Kadi
Vice-presidente
Fernando Elias Maluhy
Secretário
Rodrigo Dib

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

Carla Sarhan Mitne, Luis Fiipe Oliveira
Nazar, Marcelo Nabih Sallum, 
Rodrigo Dib.

Suplentes
Celso Jalbut e
Bernardo Badra Maluhy.

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

Conselho Superior 
de Administração

Comissão de 
Planejamento e Obras

Comissão de Julgamento do 
Conselho Sup. de Administração

Conselho Fiscal

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

Comissão de Eleições

Presidente
Walter Joseph Sabga
Vice-presidente
Roberto Cabariti
Secretário
Marcelo Audi Cateb

Conselho de Orientação
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APROVEITE AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE LANÇAMENTO.

ACESSE O QR CODE E 
CONHEÇA O MAIS NOVO 
ÍCONE DA REGIÃO

REALIZAÇÃO:INTERMEDIAÇÃO:
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Pantone: 1807

PERSPECTIVA DO DETALHE DA FACHADA

O PROJETO LEGAL ENCONTRA-SE APROVADO NA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PROCESSO Nº 2019-0.044.217-1, CONFORME ALVARÁ DE APROVAÇÃO DE REFORMA Nº 2021/03406-00 PUBLICADO EM 26/06/2021. A 
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA ENCONTRA-SE REGISTRADA SOB O R.2 DA MATRÍCULA 235.294 DO 14º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO. INCORPORAÇÃO REALIZADA POR IMOBILIÁRIA 516 DO BRASIL PROJETOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, SITUADA NA AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12.901 – TORRE NORTE, 6º ANDAR – BROOKLIN NOVO, SÃO PAULO – SP , 04578-910 E A INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA SERÁ REALIZADA POR GAFISA VENDAS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA 
LTDA – CRECI/SP 019 604-J, SITUADA NA AV. REPÚBLICA DO LÍBANO, N. 1214 – SALA 1, MOEMA E ABYARA BROKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, SITUADA NA AV. IBIRAPUERA 2332, 9º ANDAR – SÃO PAULO – SP – 04502-001 – CRECI: 20.363-J.  
PROJETO SUJEITO A MODIFICAÇÃO. AS IMAGENS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS SENDO O ACABAMENTO, A QUANTIDADE DE MOBILIÁRIO E OS EQUIPAMENTOS ENTREGUES CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO. A 
VEGETAÇÃO RETRATADA NAS PERSPECTIVAS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS E APRESENTAM PORTE ADULTO DE REFERÊNCIA. NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO, ESSA VEGETAÇÃO PODERÁ APRESENTAR DIFERENÇAS DE TAMANHO E 
PORTE, MAS ESTARÁ DE ACORDO COM O PROJETO PAISAGÍSTICO DO EMPREENDIMENTO. *O HALL SOCIAL ESTÁ INCLUSO NA ÁREA DA UNIDADE. **FACHADA DA ESCOLA RED BALLOON MERAMENTE ILUSTRATIVA, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

(11) 3025-9660    

VISITE LOJA CONCEITO - ALAMEDA JAUAPERI, 185
WWW.IBIRAPUERAPARKHOUSES.COM.BR

2 vagas + Depósito privativo

VISITE DECORADO

A 800M DO PARQUE IBIRAPUERA COM 
A VISTA MAIS DESLUMBRANTE DE SÃO PAULO.


