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Caros associados,

Esta primeira edição do ano 
da Revista Sírio chega até 
você já com o fim do verão, 
mas tudo que o Clube oferece 
pode ser aproveitado durante 
o ano todo. Nossa estrutura 
está pronta para que você e sua 
família desfrutem do melhor 
que podemos proporcionar. 
Todos os departamentos estão 
funcionando com força total, 
com atividades e eventos 
pensados para atender a todos. 

O aguardado Baile do DEPAM 
trouxe um sopro de alegria 
e diversão na terça-feira 
de Carnaval, assim como 
os eventos anteriores do 
departamento: o Natal e a 
Jornada de Férias. Além do 
DEPAM, as demais atividades do 
Departamento Esportivo, tanto 
coletivas quanto individuais, 
são um prato cheio para o 
convívio em família no Sírio. E, 
por falar em família, é possível 
compreender sua importância 
dentro do Clube lendo nesta 
edição a matéria com Bia 
Haddad Maia, vice-campeã do 
torneio de duplas do Australian 
Open. Bia e seus familiares são 
sócios do Sírio e eles como o 
Clube, foram essenciais em sua 
trajetória de vida vencedora. 

Os eventos culturais também 
são parte da vida dos associados 
e contamos com diversos deles 
nos últimos meses, como o 
Festival de Ballet e as atividades 
de férias para as crianças, 
entre outros. O Departamento 
Cultural tem expandido seu 
número de atividades e, com 
certeza, você encontrará uma 
que é exatamente aquela que 
você estava procurando. 

O Departamento Social nos 
proporcionou momentos 
memoráveis, reunindo 
associados em diversos espaço 
do Clube. Tivemos a volta 
do Cabaré, o Bye Bye 2021 
e diversas edições de Happy 
Hour no Tartus. Isso foi só uma 
amostra do que vem por aí nos 
próximos meses, aguardem.

Passando pelo Clube é 
possível ver que o trabalho 
de manutenção e paisagismo 
é permanente e está sempre 
em dia. Mas também temos 
novidades por aí. Foram 
inauguradas nossas novas 
Salas de Massagem, ao lado do 
Departamento Médico, com 
diversos serviços disponíveis. 
Agende seu horário e desfrute 
desta novidade. 

Fechando esta edição 
convidamos para uma entrevista 

com  a Srª Angela Sallum, 
Presidente do Conselho de 
Administração da Associação 
Beneficente Síria | HCor e 
associada do Esporte Clube 
Sírio. Na entrevista ela mostra 
como suas raízes familiares 
estão presentes tanto no HCor 
quanto no Sírio. 

Por fim, gostaria de deixar 
o convite para que todos os 
associados aproveitem todas as 
possibilidades oferecidas pelo 
Sírio. Estamos prontos para 
recebê-los.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Marcos Demetrio Haik
Presidente da Diretoria
Executiva. 
Gestão 2021-2023
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Em 1º de março, aconteceu o 
Baile do DEPAM 2022. A folia 
invadiu o Salão Nobre com 

muita recreação, banda ao 
vivo, desfile de fantasias e, é 
claro, com toda a alegria que o 

tradicional baile traz para toda a 
família Sírio. 

BAILE DO DEPAM



6



7



8



9

No mês de janeiro, entre os dias 
11 e 28, o DEPAM organizou a 
Jornada de férias.  A atividade 

contou com muitos jogos 
lúdicos, com o objetivo de 
proporcionar a socialização 

com outras crianças, 
fortalecendo os vínculos de 
amizade. 

JORNADA DE FÉRIAS DO DEPAM
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O tão aguardado Natal do 
DEPAM aconteceu em 5 de 
dezembro, um domingo. Além 
da chegada do Papai Noel, 
que desceu de helicóptero 
emocionando todos que 

estavam prestigiando a 
festividade, o evento contou 
com brinquedos infláveis, show 
com os personagens Disney 
e entrega de brindes para as 
crianças. Um domingo mais 

que especial, com a alegria e a 
participação dos associados que 
tornaram o Natal do DEPAM 
um sucesso!

NATAL DO DEPAM
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E VEM POR AÍ NO DEPAM
O nosso tradicional DEPAM 
vai cuidar ainda mais da sua 
turminha e, com isso, você e 
sua família poderão aproveitar o 
Clube com mais tranquilidade, 
com tudo que temos a oferecer. 
É isso aí, a partir de abril o 
nosso DEPAM passa a contar um 
uma programação de monitoria 
integral. Programação 
completa, com todo suporte 
para os nossos pequenos, das 
9h às 17h, sábados, domingos 
e feriados! Fique de olho em 
nossas redes sociais para saber 
mais novidades!
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Os associados Elias Bulos 
Neto, Luiz Jamil Akel e 
Nelson Francisco Machado 

Pupo Pastana participaram da 
Ultramaratona de Revezamento 
Bertioga-Maresias. A prova, 

realizada em 11 de dezembro, 
teve um trajeto de 75km.

ULTRAMARATONA DE REVEZAMENTO 
BERTIOGA-MARESIAS

Aproveitando a 2ª edição do Beer Night 
Run, os associados do Grupo de Corrida se 
confraternizaram da melhor forma possível: 

corrida + chopp. Nessa atividade havia uma parada 
obrigatória do chopp. Os associados, a cada volta, 
tomavam uma dose para continuar a corrida.

BEER NIGHT RUN
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Resistência mental
Resistência muscular
Resistência aeróbica
Resistência a inércia
Acelera o metabolismo (mesmo quando 
nosso corpo luta contra isso com o 
decorrer do tempo)
Acelera os batimentos do coração
Acelera o sistema de proteção 
imunológica
Acelera as relações construtivas
Acelera os pensamentos positivos
Acelera o processo de rejuvenescimento
 
Mantém amigos
Mantém as articulações de movimento… 
em movimento
Mantém-nos aptos (as) a realizar 
qualquer tarefa que demanda uma 
atividade física, 
seja ela com a regularidade ou 
pontualmente 

Traz bem estar
Traz saúde física e mental
Traz novas experiências de vida
Traz novos lugares
Traz os mesmos lugares, porém dentro 
de pontos de vista diferentes
Traz o novo...
Traz amigos, os filhos dos amigos
Traz os pais dos amigos

Onde tudo começa na pista do 
nosso querido Clube e muitas vezes, 
literalmente termina numa rodada de 
pizza e brindes
Ambiente de área livre que nem nestes 
tempos de pandemia impediram que 
nossos queridos corredores pudessem 
interagirem e cuidarem do seu equilíbrio 
geral.

RESUMO SIMPLES:

CORRIDA

Ricardo Arap 
Race - Consultoria Esportiva
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CONFRATERNIZAÇÃO GINÁSTICA FEMININA

Em clima de paz e agradecimento, as participantes da Ginástica Feminina se reuniram no dia 24 de 
novembro para mais uma confraternização. Esse evento teve como principal intuito comemorar mais 
uma passagem de ano.

AULA ABERTA DE GINÁSTICA ARTÍSTICA
No dia 4 de dezembro, foi 
realizada uma aula especial 
de encerramento da Ginástica 
Artística. Todas as turmas 

foram divididas por horários 
e nossas atletas fizeram várias 
apresentações incríveis para pais 
e convidados. As apresentações 

foram realizadas no Solo, na 
Trave e no Salto. Parabéns a 
todas as atletas.

AULA ESPECIAL DE GINÁSTICA
No dia 11 de dezembro 
aconteceu uma aula especial 
de Zumba Fitness na orla da 
Piscina Social. Os participantes 
se divertiram ao ar livre com 
diversos ritmos.
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AULA ESPECIAL DE HIDROGINÁSTICA 
NOVEMBRO AZUL
No dia 27 de novembro, foi 
realizada uma aula especial 
de hidroginástica com o 

tema Novembro Azul. As 
professoras agitaram os alunos 
sempre conscientizando sobre 

a prevenção do câncer de 
próstata.

TROCA DE FAIXA DO JUDÔ
Nos dias 09 e 10 de dezembro, foram realizadas as 
trocas de faixas e graduações de todos nossas atletas. 
O evento foi repleto de emoção, os pais e convidados 
puderam ver toda a evolução dos atletas nessa 
modalidade.
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FINAL TORNEIO 
QUADRANGULAR DE VÔLEI
Dia 3 de novembro foi noite 
do voleibol no Sírio! Foram 
quatro torneios simultâneos, 
divididos em duas categorias 
femininas e uma masculina. 

Além disso, também foi 
realizado um torneio de vôlei 
de areia de menores. Os locais 
do torneio foram o Poli 1, Poli 
2, Ginásio Principal e Quadras 

de Areia. Cerca de 150 pessoas 
participaram do evento, com 
muita alegria e prazer em jogar 
vôlei.

CONFRATERNIZAÇÃO VOLEIBOL
Em ritmo de balada, os associados do Voleibol “botaram para quebrar” no Bar Bela Vista. Ao som do 
DJ Luciano Razuck o evento foi um sucesso.
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No dia 27 de novembro, 
recebemos o time da ACM 
de Vôlei Menores como 
convidados do Clube Sírio 
para a realização de um jogo 
amistoso. Por mais que tenha 
sido um amistoso, a disputa foi 
muito acirrada e nenhum dos 
times queria perder. Foi mais 
um grande desafio para nossos 
atletas do Vôlei.

AMISTOSO DO VOLEIBOL 
MENORES

CONFRATERNIZAÇÃO DO VOLEIBOL MENORES

No dia 7 de dezembro, foi 
realizada a confraternização 
do Voleibol Menores. Foram 

realizados jogos em que os 
atletas puderam mostrar tudo 
o que estão apreendendo nos 

treinamentos. Parabéns a todos 
os participantes da modalidade.
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CONFRATERNIZAÇÃO DO BASQUETE MENORES

No dia 7 de dezembro, foram realizadas as 
festas de encerramento do Basquete Menores. 
Cada categoria teve uma série de atividades 
festivas. Sub15: Torneio de lance-livre, Torneio 
de 3 pontos, Torneio de habilidades e 1x1. Já o 
Sub 11 teve: Torneio 3x3 e Mata-mata.

FINAL DO CAMPEONATO INTERNO DE BASQUETE

No dia 14 de dezembro, foi realizada a final do 
Campeonato Interno de Basquete. Na disputa 
para definir a terceira e quarta colocações a 

Austrália venceu por 60 x 51 a Argentina. Já na 
final o Brasil sagrou-se campeão após vitória 
sobre os Estados Unidos por 41 x 26.

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO BASQUETE ADULTO

No dia 15 de dezembro, 
no Restaurante Esportivo, 
foi realizado a festa de 
confraternização do Basquete 
Adulto. Nesse dia estavam 
presentes alguns atletas que 
participaram do Campeonato 
Interno de Basquete e 
praticantes da modalidade. 
Também foram convidados 
os atletas da categoria HHH 
Master. 
Além da entrega do troféu de 

campeão para equipe do Brasil, 
aconteceu uma homenagem 
a dois ilustres atletas: Antônio 
Carlos Moutinho e Ayrton Elias 
Maia. Eles foram homenageados 
por sua extraordinária 
representação no XXXVI 
Campeonato Brasileiro Master 
de Basquetebol, consagrando-se 
campeões na categoria 75 anos. 
O campeonato foi realizado em 
Fortaleza (CE) entre os dias 12 
e 20 de novembro. 
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XI MASTERS MASCULINO
O Masters Masculino foi marcado por jogos que 
foram verdadeiras batalhas. Muito suor e garra 

foram a tônica dos jogos.

CONFIRA OS VENCEDORES:

XI MASTERS MASCULINO - CHAVE PRATA
Campeão: Marcelo Saad
Vice-Campeão: Marcus Margueron

XI MASTERS MASCULINO - CHAVE OURO
Campeão: Marcos Ashcar
Vice-Campeão: Anis Saliba

CHAVE A
Campeão: Daniel Mattar
Vice-Campeão: Marcos Ashcar

CHAVE C
Campeão: Flavio Gattaz
Vice-Campeão: Marcio Caruso

IX ROLAND GASIRIO
Fortes emoções e resistência 
foram os temas principais desse 

torneio! Jogado em melhor 
de 5 sets, o IX Roland Gasirio 

consagrou os tenistas que mais 
batalharam pela vitória.

CONFIRA OS VENCEDORES:

CHAVE B
Campeão: Vitor Mahana
Vice-Campeão: Marcelo Abrahão
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II MASTERS DE DUPLAS - CHAVE OURO
Campeãs: Fernanda Yazigi e Luti Ashcar
Vice-Campeãs: Mila Menon e Rose Gebara

II MASTERS DE DUPLAS - CHAVE PRATA
Vice-Campeãs: Marcia Arruda 
e Soraya Katchvartanian

II MASTERS DE DUPLAS FEMININO
Para coroar o fim de ano, as melhores tenistas do ranking de duplas disputaram o Masters nas chaves 
Ouro e Prata. CONFIRA AS VENCEDORAS:

II MASTERS DE DUPLAS - CHAVE PRATA
Campeãs: Fabíola Thamer 
e Adriana Zagallo

VI MASTERS FEMININO
O Master Feminino mostrou 
o equilíbrio entre as nossas 

tenistas. Com muita emoção 
e alegria, nossas jogadoras 

representaram o espírito do 
Clube.

CONFIRA AS VENCEDORAS:

VI MASTERS FEMININO - CHAVE PRATA
Campeã: Rachel Skaf
Vice-Campeã: Camila Moises

VI MASTERS FEMININO - CHAVE OURO
Campeã: Adriana Schultz
Vice-Campeã: Adriana Zagallo
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I MASTERS DE BEACH TENNIS
Dando continuidade a grande 
evolução do Beach Tennis 

do Esporte Clube Sírio, foi 
realizado pela primeira vez o 

torneio Masters nas categorias 
masculina e feminina.

CONFIRA OS VENCEDORES:

I MASTERS DE BEACH TENNIS MASCULINO
Campeões: Adriano Betinjane e Guilherme Artigas
Vice-Campeões: Roberto Nascimento e Marcio Soares

I MASTERS DE BEACH TENNIS FEMININO
Campeãs: Ana Batlouni e Patrícia Bock
Vice-Campeãs: Marcia Arruda e Lindsey Cury

EVENTO DE NATAL
O café da manhã de Natal dessa 
vez foi ainda mais especial. 
Nossas tenistas puderam 
aproveitar uma manhã de 

muitos jogos, um delicioso café 
da manhã e a presença das ex-
tenistas profissionais: Patrícia 
Medrado e Dadá Vieira, que 

receberam uma homenagem 
pelos serviços prestados ao 
Tênis brasileiro.
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IV MINI TÊNIS
O primeiro torneio do ano contou com um clima de muita descontração e animação.

CONFIRA OS VENCEDORES:

IV MINI TÊNIS FEMININO
Campeã: Camila Moises
Vice-Campeã: Fabíola Thamer

IV MINI TÊNIS MASCULINO
Campeão: Fabrício Rocha
Vice-Campeão: Eduardo Monteiro

NOSSO ORGULHO
LUCA ASHCAR

Vice-Campeão brasileiro de duplas 
na Categoria 12M - Etapa Serra Negra-SP

THAÍS XERFAN
Campeã categoria 45 anos
I Copa São Paulo de Adultos Sênior

MARCOS ASHCAR
Campeão do Torneio da Superliga 
Categoria MB35+ - Etapa Slice Tennis Academia

I SUMMER TENNIS CAMP
O I Summer Tennis Camp reuniu 9 crianças para 
vivenciar uma semana de treinamento com nossos 
professores. Integração, trabalho duro e muitas surpresas 
marcaram os quatro dias do Summer.

CAFÉ MASCULINO
No dia 10 de dezembro, foi a vez dos 
homens usufruírem de uma manhã de 
muitos jogos e uma mesa farta de café 
da manhã. Diversão e muito tênis não 
faltaram!
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TÊNIS FEST
A festa de premiação e 
confraternização do Tênis e 
Beach Tennis, a Tênis Fest, foi 

um sucesso! Com uma deliciosa 
comida, muitas homenagens e 
integração, nossos associados 

puderam usufruir de uma tarde 
que ficou marcada para todos.
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FINAIS CAMPEONATO INTERNO 
DE FUTEBOL DE MENORES
No dia 27 de novembro, o 
Clube Sírio realizou as finais 
da categoria Dente de Leite do 
Futebol de Menores. Na disputa 

de 3º lugar do Campeonato 
Interno, o Ajax levou a melhor, 
vencendo o Wolfsburg por 
5x2. Já na grande final, a Inter 

de Milão se sagrou campeã do 
torneio ao vencer o Borussia 
Dortmund pelo placar de 4x0.

Ainda no dia 27 de novembro, 
o Futebol de Menores contou 
com as finais da categoria 
Infantil do Campeonato Interno. 

A Inter de Milão ficou com a 3ª 
colocação ao vencer a equipe 
do Wolfsburg pelo placar 
mínimo. O Borussia Dortmund 

foi o grande campeão do 
campeonato, vencendo o Ajax 
por 4x2.

INTER - DENTE DE LEITE BORUSSIA DORTMUND - INFANTIL

FUTFEST KIDS 2021 NA ARENA MAKTUB
No ano de 2021 a 
festa de premiação do 
Futebol de Menores 
foi realizada na Arena 
Maktub. O evento, que 
contou com a presença 
de aproximadamente 
150 pessoas, foi durante 
a manhã do dia 27 de 
novembro e premiou 
alguns jogadores que se 
destacaram durante o 
ano.

O Clube Sírio parabeniza 
os vencedores da FutFest 
Kids 2021:
André Antonaglia e 
Gabriel Duarte 
(jogadores destaque pré mirim)

Valentina Basilone e 
Manuela Barros 
(jogadoras destaques)
Guilherme Ruivo 
(artilheiro dente de leite)
Julio César 
(artilheiro infantil)
Bruno Jabbour 
(jogador revelação dente de leite)
Thiago Antunes 
(jogador revelação infantil)
Lucas Ayoub 
(melhor goleiro dente de leite)
Felipe Antonaglia
(melhor goleiro infantil)
Dante Salem 
(melhor jogador dente de leite)
Julio César 
(melhor jogador infantil)
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PREMIAÇÃO DA CATEGORIA SUB-16
Depois da final no dia 3 de 
dezembro, a confraternização 
da categoria sub-16 do Futebol 
de Menores aconteceu no 
Restaurante Esportivo no dia 15 
de dezembro. A noite da pizza 
foi feita com muita animação e 
contou também com prêmios 
aos atletas que disputaram o 
campeonato interno em 2021. 

Parabéns aos vencedores da noite:
Matheus Haddad (artilheiro)
Raphael Bianco (jogador revelação)
Nicolas Nucci (melhor goleiro)
Vitor Martins (melhor jogador)

MANCHESTER CITY CAMPEÃO 
DA CATEGORIA SUB-16
Dezembro foi um mês 
movimentado para o 
futebol. No dia 3, uma 
sexta-feira, tivemos a 
final da categoria sub-16 
do campeonato interno. 
Manchester City e Shakhtar 
se enfrentaram na Arena 
Maktub, com a taça ficando 
com a equipe inglesa, que 
venceu a partida por 1x0.
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PIZZA COM RESENHA DO FUTEBOL 7 SOCIETY

Uma das modalidades que 
mais cresceu durante o ano 
de 2021 foi o Futebol 7 

Society. A garotada se reuniu 
no Restaurante Esportivo para 
uma noite de festa com pizza 

e resenha, acompanhada da 
premiação dos jogadores 
destaques da categoria.

Os vencedores do ano foram:
Matheo Basilone 
(jogador revelação sub 15 e 16)
Rodrigo Arruda 
(melhor goleiro sub 15 e 16)
Ryan Zidane 
(jogador destaque sub 15 e 16)
Matheus Batlouni 
(jogador resenha sub 15 e 16)
Paulo Santos 
(jogador revelação sub 17 e 20)
Felipe Bdayoui 
(jogador melhor goleiro sub 17 e 20)
Marco Fakhouri 
(jogador destaque sub 17 e 20)
Lucas Piazza 
(jogador resenha sub 17 e 20)

TORNEIO DE FUTEVÔLEI
No dia 4 de dezembro de 2021, 
foi realizado na quadra de areia, 
o primeiro torneio de Futevôlei 
da categoria masculino. A dupla 
campeã foi Paulo Assad e Tadeu 
Nepomuceno, seguidos da 
dupla Carlos Dariva e Bruno 

Tuma, que ficaram em segundo 
lugar. Fechando o pódio, a 
dupla Fabio Molina e Leandro 
Al Makul, que ficaram com o 
terceiro lugar. 
Já no feminino foi realizado 
uma clínica de treinamento dos 

fundamentos de jogo, como pé, 
coxa, peito, ombro e cabeça, 
ministrada pela professora Luiza 
Wasniewski.



28

CHELSEA É CAMPEÃO DA COPA 
SÍRIO NA CATEGORIA PRINCIPAL

No dia 11 de dezembro, 
tivemos a grande final da 
categoria Principal da Copa 
Sírio 2021. A partida foi 
realizada entre Inter e Chelsea. 
Após empate em 1x1 no tempo 
normal, o Chelsea levou a 
melhor e foi campeão após 
vencer por 4x3 nos pênaltis.

LIVERPOOL VENCE CATEGORIA 
VETERANOS DA COPA SÍRIO
Na categoria Veteranos da Copa 
Sírio, tivemos uma final entre 
dois times ingleses. Liverpool 
e Chelsea se enfrentaram no 
dia 7 de dezembro, com a taça 
ficando com o Liverpool, que 
venceu seu adversário por 4x2 
no tempo normal. 

LYON É CAMPEÃO DA CATEGORIA 
SUPERMASTERS DA COPA SÍRIO

A final da Copa Sírio na 
categoria SuperMasters 
aconteceu no dia 5 de 
dezembro. Depois de empate 
sem gols, a partida foi decidida 
na cobrança de pênaltis. O Lyon 
converteu três cobranças e ficou 
com o troféu da competição, 
vencendo o Mônaco, que não 
marcou nenhum.
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ATLÉTICO DE MADRID É O CAMPEÃO DA 
COPA SÍRIO NA CATEGORIA MASTERS
No dia 12 de dezembro, 
aconteceu a final da Copa Sírio 

na categoria Masters. O time 
do Atlético de Madrid venceu o 

Barcelona por 1x0 e se sagrou 
campeão da competição.
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BIA HADDAD FEZ HISTÓRIA 
NO AUSTRALIAN OPEN
A associada Bia Haddad 
Maia, ao lado da cazaque 
Anna Danilina, alcançou um 
feito incrível ao se tornar a 
primeira brasileira finalista 
em Melbourne na Era Aberta. 
Bia acabou perdendo para as 
melhores do mundo, as tchecas 

Barbora Krejcikova e Katerina 
Siniakova, por 2 sets a 1 na Rod 
Laver Arena. Ela se tornou a 
primeira brasileira finalista do 
Australian Open na Era Aberta, 
que começou em 1968. Além 
disso, este foi melhor resultado 
para as mulheres do país na 

Austrália desde a semifinal de 
1965 de Maria Esther Bueno. 
Antes do vice no Australian 
Open, Bia foi campeã de duplas 
no WTA 500 de Sidney e, com 
isso, alcançou o WTA 40 de 
duplas.

- Queria agradecer todo mundo 
do Brasil que veio para cá. Hoje 
foi um dia muito especial. 
Gostaria de agradecer Anna por 
tudo que venho aprendendo 
com ela. Foram oito jogos 
de três sets, sempre demos o 
máximo aqui. É claro que não 
foi o resultado que queríamos, 
mas fizemos o nosso melhor 
- destacou Bia no discurso de 
cerimônia.
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De volta ao Brasil, Bia Haddad 
Maia visitou o Esporte Clube 
Sírio no dia 6 de fevereiro, local 
que considera sua segunda 
casa e onde deu suas primeiras 
raquetadas. Foi organizada uma 
homenagem à tenista no Espaço 
das Raquetes, local simbólico 
para os amantes do Tênis no 
Clube. O Presidente da Diretoria 
do Sírio, Marcos Demetrio 
Haik, a recebeu com palavras de 
carinho e presenteou a tenista 
com uma placa comemorativa 
do seu feito. “É uma honra 
tê-la como associada, assim 
como sua família. Aceite hoje 

esta homenagem do Esporte 
Clube Sírio, por tudo que você 
representa. Você é o futuro 
do esporte no Brasil. Fique 
orgulhosa de tudo isso e tenha 
certeza qur você sempre vai 
levar o nome do nosso Clube 
e nosso país para o mundo 
inteiro. Parabéns, Bia!”. 
Também estiveram presentes 
na ocasião o Vice-Presidente 
Administrativo, Fábio Said 
Bittar, o Vice-Presidente de 
Esportes, Michel Mouaccad 
Junior e o Diretor de Esportes, 
Marcos Ashcar, além de dezenas 
de associados. 

Aproveitando o momento, Bia faz um 
relato emocionante de sua trajetória no 
Tênis até suas conquistas mais recentes. 
“O esporte entrou na minha vida cedo. 
Meu pai no tênis, meu avô no basquete... 
Então o esporte sempre foi um lugar 
de amor, de carinho e sempre me fez 
aprender muito e me tornou a mulher 
que sou hoje”, comentou.  Sobre sua 
relação com o E.C.Sírio, Bia diz que o 
Clube é seu outro lar: “Em nenhum 
outro lugar eu me sinto tão confortável 
quanto me sinto aqui. Aqui eu posso me 
desligar, ir para a piscina, na Academia 
ou tomar um cafezinho com meus pais. 
O Sírio, com certeza, representa uma 
segunda casa para mim em todos os 
sentidos”.

Sobre suas conquistas mais 
recentes, Bia afirma que foram 
um divisor em sua carreira e sua 
vida. “Um ano atrás eu estava 
salvando match point em quali 
de torneios Future (torneios 
de menor expressão), jogando 
com meninas que nem ranking 
possuíam. E há pouco eu estava 
sentada na Rod Laver (quadra 
principal do torneio Australian 
Open) ao lado de uma menina, 
a via como a melhor parceira 
para mim. Mas ela me mostrou 
como eu era forte para tirar 
forças e ir para o terceiro set. 

Nós estávamos jogando com a 
dupla número 1 do mundo, já 
havíamos vencido duas vezes a 
dupla número dois e vencido 
um WTA 500, algo que nunca 
imaginei fazer.  Essa dupla não 
era algo que eu esperava, isso 
me fez ver a vida com uma 
perspectiva diferente e sei que 
o Sírio também faz parte desta 
mudança”.

Por fim, ela se lembrou dos 
momentos difíceis que passou 
(quando estava cumprindo 
uma suspensão) e como o Sírio 

foi essencial na retomada da 
sua carreira.  “É difícil não me 
emocionar, foi o período mais 
difícil da minha vida. Fique 15 
meses longe das quadras. Eu 
acabei ficando mais presente 
neste período no Clube e 
encontrava com muito de vocês. 
Mesmo sem poder entrar em 
quadra, ficar aqui no Sírio, me 
deu a paz que eu precisava para 
passar por aquele momento. Isso 
me fez ficar mais forte para eu 
poder, por exemplo, sacar no 
5/4 na última semifinal como 
aconteceu. Obrigada por tudo”.
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FESTIVAL DE BALLET
Nos dias 20 e 21 de novembro 
de 2021, o Salão Nobre do 
Esporte Clube Sírio foi palco de 

mais uma edição do tradicional 
Festival de Ballet, dessa vez, 
com o tema “Viajando Através 

dos Ritmos”. Foram dois dias 
de espetáculo que lotou nosso 
salão e encantou o público.
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HOMENAGEM À MARIA HELENA MAZZETTI
O Ballet, uma das atividades 
artísticas mais antigas do Clube, 
formou centenas de bailarinas 
sob os olhos e coordenação da 
querida e eterna Profa. Maria 
Helena Mazzetti. 

Tamanha dedicação às nossas 
associadas que resultou no 
respeito e amor de mais de 3 
gerações. Todo nosso carinho 
e agradecimento por tudo que 
fez ao Ballet do Esporte Clube 

Sírio, desde 1969, com tantos 
aprendizados e momentos 
inesquecíveis ao lado dessa 
icônica bailarina e pessoa 
maravilhosa.
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EXPOSIÇÃO ANUAL DE PINTURA 
E MODELAGEM EM CERÂMICA
Aconteceu entre os dias 25 e 
28 de novembro, a Exposição 
Anual de Pintura e Modelagem 
em Cerâmica, das alunas da 
artista plástica e professora Lia 
Mara Jorge Aloe e da ceramista 

e professora Ana Paula Jardine, 
onde foram apresentados 
trabalhos de diversos estilos, 
desde o clássico até o 
contemporâneo. Assim como 
elas, venha despertar a artista 

que existe em você, usando sua 
criatividade e aproveitando para 
curtir momentos agradáveis e 
relaxantes.
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RECITAL NO ENCONTROS CULTURAIS
A pianista do Theatro Municipal 
de São Paulo, Esmeralda 
Abinader, apresentou um 

recital na Sala Damasco em 
25 de novembro. Na plateia 
os participantes do Encontros 

Culturais aproveitaram o evento 
para realizar sua confraternização 
de final de ano.
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CONFRATERNIZAÇÃO 
DO CULTURAL
Em 8 de dezembro, aconteceu 
a Confraternização da Diretoria 
Cultural com a presença dos 
participantes de todos os cursos 
e atividades culturais do Clube. 

O encontro, no Restaurante 
Social, foi recheado de pizza 
e um animado karaokê com 
direito a muita música e 
animação. 

No final, todos receberam um 
mimo de chocolate com o 
desejo de Feliz Natal.
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OFICINAS CULTURAIS DE FÉRIAS
As Oficinas Culturais de 
Férias fizeram muito sucesso 
entre os jovens de 7 a 17 
anos que participaram dessas 
atividades semanais. As Oficinas 
aconteceram no Espaço Gourmet.  

No dia 7 de janeiro, aconteceu a 
Oficina de Cupcake, com Luciana 
Abbud. No dia 12 foi a vez da 
Oficina de Cerâmica, com a 
professora Ana Paula Jardine. Já 
no dia 18 aconteceu a Oficina 
de Pintura com o tema “Escola 
de Heróis” com Luciane Sallum, 
no dia 26 ocorreu a Oficina de 
Tie Dye, com Cris Gubeissi e 
no dia 17 de fevereiro a Oficina 
de Desenho com o professor 
Manoel. Acompanhe a nossa 
programação para não perder as 
próximas.
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A CASA DA SABEDORIA: BAGDÁ, FAROL 
MUNDIAL DE CONHECIMENTO NA IDADE MÉDIA

O Núcleo de Cultura Árabe 
promoveu, na tarde de 27 de 
novembro na Sala Palmira, a 
palestra A Casa da Sabedoria: 
Bagdá, farol mundial de 
conhecimento na Idade Média. 
A palestra foi ministrada pelo 
Prof. Dr. Ayman Esmandar, 
pós doutor pela UERJ, sírio 
que vive no Brasil desde 2013. 
Antes de se mudar para o país, 
o professor lecionava no curso 

de História da Arte e História 
Antiga na Universidade de 
Damasco. A Casa da Sabedoria, 
também conhecida como 
Casa do Saber, com biblioteca 
e centro de traduções ficava 
em Bagdá, sendo considerada 
o maior centro intelectual 
durante a Idade de Ouro do 
Islã.

CLUBE DE LEITURA DO SÍRIO
O Clube de Leitura do Sírio continua a 
todo vapor em 2022. Em fevereiro, os 
participantes debateram o livro Niketche: 
uma história de poligamia (Paulina 
Chiziane), já em março o livro da vez foi 
Amar, verbo intransitivo (Mário de Andrade).  
Em abril o livro debatido no encontro foi 
Neve na manhã de São Paulo (José Roberto 
Walker). 

As reuniões do Clube de Leitura do Sírio 
acontecem, salvo aviso em contrário, 
toda segunda quinta-feira do mês, 
em formato híbrido, na sala Palmira 
(auditório do Esporte Clube Sírio) e por 
videoconferência. Para participar, basta ler 
o livro selecionado e comparecer à reunião 
de debate.

O SILÊNCIO NO CAMINHO DAS PEDRAS LILASES

Em 20 de novembro, houve o lançamento do 
livro “O silêncio no caminho das pedras lilases” 
(Scortecci Editora) da associada Solange Dib 
Ashcar. Apreciadora de pequenos e microcontos, 
Solange Dib Ashcar resolveu escrever seu terceiro 

livro a partir deste conceito, relatando em poucas 
palavras um legado de vida, em que predominam 
suas experiências e aprendizados, mostrando 
ser possível continuar a percorrer todos os seus 
caminhos.
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CURSO DE FÉRIAS
A Escola Sírio promoveu seu 
Curso de Férias, para alunos 
e associados de 2 a 5 anos 
durante o mês de janeiro. 

A programação contou com 
atividades como Splash - O 
que podemos fazer com a 
água, Brincando de Acampar e 

o Mundo dos Dinossauros. As 
crianças que participaram se 
divertiram para valer durante as 
férias no Clube.
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DESAFIO NA COZINHA: FAÇA VOCÊ 
MESMO AS RECEITAS VENCEDORAS
O Desafio na Cozinha - 1ª Edição: Receitas de 
Família, contou com apoio do Rei da Cutelaria, 
com distribuição de brindes para todos 
participantes e premiação para as duplas das três 

receitas vencedoras. Quer reproduzir em sua casa 
algum dos pratos campeões? Confira as receitas a 
seguir:

PARA O QUIBE: 
- 500 G DE TRIGO PARA QUIBE
- 1 KG DE PATINHO MOÍDO 2X
- GELO
- SAL
- COMINHO 
- PIMENTA SÍRIA
- 2 PIMENTÕES VERMELHOS
- 5 CEBOLAS
- MANTEIGA

PARA A BATATA:
- 5 BATATAS
- CEBOLA
- AZEITE
- ZATAR

QUIBE ASSADO COM BATATA SÍRIA 
E COALHADA

Desde

DUPLA 1ª COLOCADA - ELIANE CABARITTI E LAURENCE LOURENCE
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DUPLA 2ª COLOCADA - REGINA ROSSI E SOLANGE SANTOS

DUPLA 3ª COLOCADA - SYLVIA FAVERO E LUCILENA JOSEPH

1 CENOURA
2 CEBOLAS
1 MAÇO DE SALSINHA
1 MAÇO DE ALECRIM
2 CUBOS DE CALDO KNORR
1 1/2 PACOTE DE MANTEIGA
1 K DE PESCADA BRANCA

2 LIMÕES
1 PÃO FRANCÊS 
AMANHECIDO
2 COPO DE LEITE
1 XÍCARA DE QUEIJO RALADO
8 BATATAS
1 CABEÇA DE ALHO

PEIXE PORTUGUÊS

MASSA
1 PACOTE DE MASSA “TAGLIATELLE DE CECCO”
1 GARRAFINHA DE 500G DE CREME DE LEITE “FRESCO”
1/2 POTE OU 1/2 TABLETE DE MANTEIGA COM SAL
200GR DE PRESUNTO MAGRO FATIADO FINO
200GR DE ERVILHAS FRESCAS

TOMATES RECHEADOS
5 TOMATES CARMEM GRANDES, VERMELHOS E FIRMES
400G DE FARINHA DE ROSCA FRESCA
1/2 MAÇO DE SALSINHA 
1 BOLINHA DE NOSMOSCADA 
1 PEDAÇO DE QUEIJO FAIXA AZUL DE 400G, PARA SER 
RALADO NA HORA DO PREPARO DO PRATO
3 DENTES DE ALHO GRAÚDOS
1 LIMÃO TAITI COM CASCA FINA
1 ENVELOPE PEQUENO DE PIMENTA DO REINO
1 GARRAFINHA DE 250ML DE AZEITE DE OLIVA
SAL

TAGLIATELLE A PANNA COM TOMATE 
RECHEADO A BOLOGNESE
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SÍRIO DO BEM
Cássia Halti, Diretora do 
Departamento de Filantropia 
do Clube participou, em 14 
de janeiro, do programa Bora 

pra Vida, com Laércio Maciel 
na Rádio Capital. Durante a 
entrevista foram abordadas 
as ações de filantropia do 

departamento, como o Peruca 
dos Sonhos. A entrevista está 
disponível no canal do Youtube 
da Rádio Capital em https://
youtu.be/beLwGM43Jkw
Aproveite e participe dos 
encontros presenciais do Sírio 
do Bem, às quintas-feiras das 
17h às 20h, na Sala Palmira. 
Atividade gratuita.

Nos dias 4 e 5 de dezembro, 
o Esporte Clube Sírio (por 
meio do Sírio do Bem), em 

parceria com o HCor, realizou 
novamente uma campanha de 
doação de sangue. Como sempre 

a Sala Damasco foi o espaço 
usado para que cada associado 
fizesse sua doação.

DOAÇÃO DE SANGUE NO CLUBE
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SOS
PETRÓPOLIS
O Sírio do Bem arrecadou 
doações para as vítimas das 
chuvas em Petrópolis (RJ). 
Itens como água, alimentos 
não perecíveis, cobertores, 

materiais de limpeza e 
produtos de higiene pessoal. 
Obrigado a todos que 
colaboraram!

FAÇA PARTE DO SÍRIO DO BEM
O Sírio do Bem também promove campanhas 
de doação de sangue, alimentos, agasalhos 
e cobertores. As doações são entregues em 
asilos, orfanatos, casa de apoio à mãe solteira e 
hospitais. Os cobertores são doados para pessoas 
em situação de rua. Por isso são aceitas doações 
de fraldas, leite, mucilon, máscaras, aventais 
descartáveis, luvas em caixas fechadas e lã 
100% acrílica (para não causar alergia), que são 

utilizadas para fazer sapatinhos, meias e casaco 
para as crianças.
Para quem se interessar em ajudar, pode ser 
voluntário ou fazer uma doação ao Sírio do Bem. 
Basta entrar em contato com a Secretaria Social do 
Esporte Clube Sírio ou acessar a página @projeto.
perucasdossonhos no Instagram. Os encontros 
das voluntárias acontecem às quintas-feiras, das 
16h30 às 20h e são gratuitos. Participe!
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O CABARÉ VOLTOU
O que é bom sempre volta! 
Com o Cabaré do Sírio não 
poderia ser diferente. Uma 
turma animada se reuniu no 

Restaurante Social, no dia 26 de 
novembro, para relembrar os 
bons tempos ao som de Dudu 
França (finalista do The Voice+ 

2021) e do DJ Luciano Razuck. 
Foi um sucesso com gostinho 
de quero mais.
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BYE BYE 2021
Em 11 de dezembro, 
os associados do Sírio 
comemoraram a despedida 
de 2021 com muita música 

e alegria, na Piscina Social do 
Clube. Foi um dia incrível, com 
diversão e atrações para toda a 
família com DJ´s, food trucks, 

atividades recreativas e show 
com a banda Camanduê. Porque 
celebrar é preciso!
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HAPPY HOUR NO TARTUS
Os eventos de Happy Hour no 
Tartus Lounge & Bar continuam 
a todo vapor! Em 25 de 
novembro, o DJ Guigo Gabriel 

fez a festa com os associados e, 
em 16 de dezembro, a banda 
Deu Na Tampa fez um show 
movido a muito rock´n roll. Os 

associados se divertiram para 
valer, como você pode conferir 
nas fotos a seguir.
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INSTAGRAM
@CLUBESIRIO
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SALAS DE MASSAGEM INAUGURADAS
Para os associados que querem 
relaxar, o Clube tem uma 
grande novidade: já foram 
inauguradas as duas novas Salas 
de Massagem. A inauguração 
contou com uma pequena 

solenidade para apresentação 
do novo espaço, com palavras 
do Presidente da Diretoria 
do Clube - Marcos Demetrio 
Haik, contando também 
com a presença de diversos 

associados. Agende seu horário 
na Secretaria Esportiva e venha 
relaxar nesse espaço feito 
especialmente para você!
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Valores:
Relaxante (50 minutos)
R$105,00
Drenagem (50 minutos)
R$105,00
Shiatsu (50 minutos)
R$110,00
After Sport (50 minutos)
R$110,00
Dreno Modeladora (50 minutos)
R$120,00
Freshy Star (Shiatsu e Relaxante - 50 minutos)
R$120,00
Candle (50 minutos)
R$110,00
Reflexologia (30 minutos)
R$60,00
Massagens de 1h20
R$140,00
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NOVO JARDIM PRÓXIMO AO DEPARTAMENTO MÉDICO, PILATES, FISIOTERAPIA 
E MASSAGEM

MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO NAS ALAMEDAS DO CLUBE

NOVAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO

MELHORIAS

NOVOS CHUVEIROS INSTALADOS NAS QUADRAS DE AREIA

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO E PINTURA DO MURO NO CORREDOR ENTRE 
O CAMPO DE FUTEBOL E A ACADEMIA
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NOVA ILUMINAÇÃO EM LED DAS QUADRAS DE SQUASH

REFORMA, PINTURA E SINALIZAÇÃO DOS PORTÕES EXTERNOS

INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO LED NAS ALAMEDAS DO CLUBE

PINTURA DE SEGURANÇA NA ESCADA DE ACESSO AO VESTIÁRIO MASCULINO
PINTURA DO CALÇAMENTO ENTRE A PISCINA COBERTA 
E ESCOLA SÍRIO
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HCOR - FILANTROPIA E EXCELÊNCIA MÉDICA

Esta edição da Revista Sírio 
entrevista a sra. Maria Angela 
Salem Sallum, Presidente do 
Conselho de Administração 
da Associação Beneficente 
Síria | Hcor e frequentadora 
do DEPAM e da piscina do 
Esporte Clube Sírio, onde fez 
muitas amizades por toda a 

vida. Formada em Direito pela 
USP, casada há mais de trinta 
anos com Camillo Sallum, 
mãe de dois filhos e avó de 
um casal de netos, ela vem 
de uma família de centenária 
tradição benemerente. Nesta 
entrevista Angela Sallum, além 
de relembrar suas origens sírias, 

mostra como uma instituição 
como o HCor se faz presente na 
vida de milhares de brasileiros.

Revista Sírio: Pode nos contar 
um pouco a história da 
instituição?
Angela Sallum: A Associação 
Beneficente Síria (mantenedora 
do HCor) começou em 
1918, com o intuito de  
cuidar de órfãos da Primeira 
Guerra, evoluiu para tratar 
de tuberculosos - fundando 
um Sanatório em Campos do 
Jordão – e posteriormente 
avançou novamente com a 
construção de um hospital 
para tratar de pessoas com 
problemas cardíacos, hoje 
conhecido como Hcor. 

A Associação Beneficente 
Síria, mantenedora do 
HCor, é uma sociedade 
civil sem fins lucrativos 
e possui o Certificado 
de Entidade Beneficente 
de Assistência Social 
(CEBAS), nos termos da 
Lei 12101/2009, além 
de ser declarada como 
entidade de utilidade 
pública nas esferas 
municipal, estadual e 
federal. Nascida em 
1918 com o objetivo 
de ajudar imigrantes 
pobres e acolher órfãos 
da Primeira Guerra 
Mundial, a Associação 
(em 1976) constituiu 
o Hospital do Coração, 
hoje conhecido como 
HCor. O HCor mantém 
vivos os princípios que 
nortearam sua fundação 
a mais de 45 anos: 
excelência médica e 
ações filantrópicas.

VERA LÚCIA CHACUR CHADAD, PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA 
E DA DIRETORIA DE SENHORAS, E ANGELA SALLUM 

ANGELA SALLUM E SEU MARIDO, CAMILLO SALLUM
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Revista Sírio: E como sua 
história se cruza com a do 
HCor?
Angela Sallum: É uma história 
ligada com a minha família o 
que me até trouxe aqui. Meu 
bisavô, Assad Abdalla, veio de 
Homs (Síria) no final do século 
retrasado e se estabeleceu aqui.  
Ele teve uma participação muito 
importante em diversas obras 
ligadas à comunidade síria, 
como uma forma de retribuir 
a acolhida que receberam no 
Brasil, incluindo participar 
da criação do Esporte Clube 
Sírio e doar a piscina do clube, 
onde sempre adorei nadar. O 
HCor surgiu do esforço e da 
determinação da minha tia-
avó Nabiha Abdalla Chohfi 

(filha do meu bisavô e de 
Corgie Haddad Abdalla) e da 
genialidade do Professor Dr. 
Adib Jatene, na década de 
70. Conhecido e respeitado 
internacionalmente, Dr. Adib, 
entre muitos feitos, desenvolveu 
uma técnica de cirurgia do 
coração, que leva seu nome, 
para tratamento da transposição 
das grandes artérias em recém-
nascidos e do primeiro coração-
pulmão artificial. O hospital é 
referência em cirurgia cardíaca 
e, com o tempo passou a 
atuar em diversas outras 
especialidades. 

Na inauguração do Hospital, 
minha tia-avó convidou minha 
mãe, Haydée Jabra Salem, para 

administrar o mini shopping, 
função que ela ocupa até hoje 
e cuja a renda vai para projetos 
benemerentes da Associação.  
No meu caso, a então 
presidente do Hospital, sra. 
Ivone Sallum Maksoud, me 
convidou para fazer parte do 
grupo de associados. Comecei 
trabalhando como voluntária 
e depois me tornei diretora do 
HCor. Já no primeiro dia de 
trabalho, me apaixonei pelo 
lindo trabalho benemerente 
desenvolvido pelas senhoras 
que ali trabalham. 

Revista Sírio: A instituição, 
então, parece ter sempre 
mulheres à frente, certo?
Angela Sallum: Somos uma 
entidade essencialmente 
feminina, que começou pela 
reunião de mulheres que 
visavam fazer o bem e até 
hoje é assim. Eu acho que 
somos até pioneiras nisso. Nos 
últimos anos passamos por 
uma modernização no nosso 
estatuto, algo que consideramos 
essencial para a perenidade 
do HCor. Acabamos optando 
por um modelo de empresa 
privada com Conselho de 
Administração, Diretoria 
Executiva, Diretoria de Senhoras 
e Conselho Fiscal. Isso tem 

Há mais 45 anos, o HCor se destaca pelo atendimento 
de excelência e cuidado humanizado em diferentes 
especialidades. A partir do propósito de “Cuidar das Pessoas 
e Fortalecer a Saúde”. O Hcor oferece atendimento em mais 
de 50 especialidades, dentre as quais Neurologia, Oncologia, 
Ortopedia e Cardiologia – área na qual tem grande renome 
nacional e internacional –, contando ainda com um centro 
próprio de Medicina Diagnóstica. Ao todo, são seis unidades 
em São Paulo: 3 hospitalares, 1 Centro Diagnóstico, 1 
Edifício de Consultórios e 1 Clínica de Radioterapia. 
O hospital possui diversas acreditações e certificações, 
incluindo a Joint Commission International (JCI), e é 
parceiro do Ministério da Saúde no Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde 
(PROADI-SUS), há mais de 10 anos. Recentemente houve 
a inauguração de uma unidade, Unidade Avançada Cidade 
Jardim, também na capital.

HAYDÉE JABRA SALEM - ADMINISTRADORA DO MINI SHOPPING
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Saiba como ajudar as atividades filantrópicas do HCor:
Loja - horário de funcionamento: das 9h00 às 17h00.
Brechó - horário de funcionamento: segunda a sexta - 
das 9h30 às 17h00. Doações aceitas: roupas, acessórios, 
brinquedos, eletrônicos e objetos em geral, novos e 
seminovos.

funcionado muito bem e 
deu uma nova dinâmica ao 
hospital, possibilitando uma 
série de obras e investimentos. 
Atualmente sou Presidente do 
Conselho de Administração que 
é composto por 6 mulheres 
e 5 homens. A Sra. Vera Lúcia 
Chacur Chadad é Presidente 
da Diretoria Executiva e da 
Diretoria de Senhoras. Ao 
todo somos 44 pessoas que 
voluntariam seu trabalho e se 
dedicam muito pela Instituição.

Revista Sírio: E em relação 
a projetos beneficentes e de 
responsabilidade social. Pode 
nos contar um pouco?
Angela Sallum: Atuamos em 
diversos projetos beneficentes 
entre os quais destaco: 
i) Atendemos gratuitamente 
crianças carentes com 
cardiopatias congênitas, com 
procedimentos cirúrgicos 
de alta complexidade, 
acompanhamento 
multiprofissional, realização de 
exames e reabilitação.

ii) Financiamos cirurgias 
intrauterinas para tratar a 
mielomeningocele – doença 
que se não operada quando o 

feto ainda está na barriga da 
mãe é altamente incapacitante, 
fazendo com que os bebês 
tenham uma série de problemas 
pelo resto da vida. Esse trabalho 
é feito com a colaboração da 
equipe médica do Dr. Fábio 
Peralta que faz questão de 
doar todos os seus serviços. 
Também financiamos em sua 
integralidade o tratamento 
para a STFF – Síndrome de 
Transfusão Feto Fetal, doença 
que afeta gestações gemelares 
e que, se não tratada, causa a 
morte de um dos gêmeos. 

iii) Temos um programa 
de Apoio a Refugiados de 
todas as nacionalidades 
que se encontram em 
situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, em conjunto 
com os médicos do grupo 
Saha Brasil, onde cedemos 
nossos consultórios para que 
os médicos do Saha façam 
atendimentos gratuitos 
e financiamos os exames 
e procedimentos que os 
refugiados precisam. Quando 
começamos com esse projeto, 
vimos a dificuldade e o custo 
que os refugiados têm para 
regularizar seus documentos 

e validar seus diplomas, 
então passamos a ajudar 
nessa área também para 
que eles possam se colocar 
no mercado de trabalho 
adequadamente. 
Além disso, o HCor atua 
em todo o Brasil através 
do Programa PROADI-
SUS, multiplicando 
nosso conhecimento 
que se consolidou como 
referência nacional 

em cardiologia fetal e 
cardiopediatria. Fazemos a 
capacitação de profissionais do 
SUS, atuamos em teleconsultas, 
telediagnósticos, projetos e 
pesquisas com abrangência 
nacional.
Revista Sírio: A comunidade é 
essencial para a manutenção 
destes tipos de projetos HCor?
Angela Sallum: A comunidade 
árabe tem muito esse perfil 
de ser beneficente e atua em 
diversas áreas, através de muitas 
associações. Todavia, identifico 
muito o trabalho que fazemos 
na Associação Beneficente Síria 
com o trabalho feito aqui no 
Esporte Clube Sírio pelo grupo 
do Voluntariado, que começou 
para fazer um trabalho de 3 
meses e se desenvolveu de tal 
maneira que se transformou em 
permanente e recebeu o nome 
de ‘Departamento de Filantropia 
Sirio do Bem’. Na Associação 
temos muitas pessoas que são 
associados do Esporte Clube 
Sírio e que nos ajudam muito. 
Acho que cuidar do próximo 
está em nossa essência. É um 
compromisso que permeia 
gerações e orienta nossas ações 
e projetos.

Para quem gostar de ajudar, 
aceitamos doações para 
o brechó da Associação e 
contribuições diretas para os 
projetos benemerentes. Basta 
entrar em contato com alguma 
diretora ou voluntária, ou 
através do nosso site www.
hcor.com.br Nossos canais 
estão sempre abertos e desde já 
agradecemos de coração.
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APONTE A CÂMERA DO CELULAR
PARA O CÓDIGO E ACESSE O SITE
DE VENDAS DE INGRESSO.

APOIO:

(ex terra samba)

LOTE DE
INGRESSOS

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

CÓDIGO
PROMOCIONAL

SIRIO50

SIRIO25

SIRIO10

% DE DESCONTO
PARA ASSOCIADO

50% DE DESCONTO

25% DE DESCONTO

10% DE DESCONTO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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HOMENAGEM DURANTE A REUNIÃO DO 
CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO

Em 30 de novembro, às 19h, aconteceu 
a 218ª reunião do Conselho Superior 
de Administração do Esporte Clube 
Sírio. Na ordem do dia, como sempre, 
constavam diversas matérias essenciais 
para a dia a dia do Clube. Porém, um 
dos pontos merece destaque sobre os 
demais: a homenagem aos conselheiros 
Walter Joseph Sabga e Nicolau Francisco 
Neto, por haverem completado 80 
anos de idade em 2021. As famílias dos 
dois conselheiros estiveram presentes 
à reunião e puderam testemunhar as 
homenagens prestadas.

O ex-presidente da Diretoria e Conselho 
Superior, Marcelo Audi Cateb, realizou 
a leitura do currículo de contribuições 
ao Clube e o conselheiro Ademar Ashcar 
entregou a homenagem, um diploma 
simbólico numa moldura, ao srº 
Walter Joseph Sabga. O currículo do srº 
Nicolau Francisco Neto também foi lido 
pelo ex-presidente Marcelo Audi Cateb. 
Novamente o conselheiro Ademar 
Ashcar foi chamado para entregar a 
homenagem ao Sr. Nicolau Francisco 
Neto.  Em cada diploma simbólico 
pode-se ler: 

“Os Presidentes do Conselho Superior 
de Administração, Conselho de 
Orientação e Diretoria Executiva, 
concedem ao srº Walter Joseph Sabga 
este tributo de honra e apreço em 
agradecimento a relevantes serviços 
prestados ao Esporte Clube Sírio. São 
Paulo, 30 de novembro de 2021”.
“Os Presidentes do Conselho Superior 
de Administração, Conselho de 
Orientação e Diretoria Executiva, 
concedem ao Sr. Nicolau Francisco 
Neto este tributo de honra e apreço 
em agradecimento a relevantes serviços 
prestados ao Esporte Clube Sírio. São 
Paulo, 30 de novembro de 2021”.

Parabéns aos senhores Walter Joseph 
Sabga e Nicolau Francisco Neto.
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MUDE O FUTURO DE UMA CRIANÇA!
Proteger a infância e enfrentar a desigualdade. Você pode ser doador e 
juntos transformar a vida de crianças!

Doe o seu IR para os projetos 
sociais do Lar Sírio.

Acesse o QR Code e saiba como  
fazer sua doação!
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ASSOCIADO RECEBE TÍTULO DE 
SÓCIO HONORÁRIO

O Restaurante Social do 
Esporte Clube Sírio, na noite 
de 8 março de 2021, recebeu 
um evento de homenagem ao 
associado Dr. Eduardo Tuma 
e o vereador Fabio Riva. Os 
homenageados e seus familiares 
foram recebidos pelo Presidente 
da Diretoria Executiva, 
Marcos Demetrio Haik e 
pelo Presidente do Conselho 
Superior de Administração, 
Fabio Kadi, além de diversos 
membros da diretoria do Clube 
que prestigiaram o evento. 

O Dr. Eduardo Tuma recebeu 
o título de Sócio Honorário 
do Esporte Clube Sírio. 
Esta homenagem foi um 
reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados, em especial, 
na conduta da aprovação da 
Lei do IPTU - nº17.557 em 
favor dos clubes de São Paulo. 
A aprovação da Lei do IPTU 
também teve participação do 
vereador Fabio Riva, motivo 
que o fez ser homenageado 
pelo Clube com uma salva de 
prata, que também foi dada ao 
Dr. Eduardo Tuma. Aproveitando 
a ocasião, as mulheres presentes 
ao evento receberam buquês de 
flores em homenagem ao Dia 
das Mulheres.
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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
Luiz Felipe Dias Farah
Diretor Secretário Adjunto
Marcelo Mercante Savastano
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 Adjunta
Silmara J. Emmanouilides
Diretora Cultural
Lia Mara Jorge Aloe
Diretora Cultural Adjunta
Fabiana Caetano Kadi 
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 Carteado e Poker
Georges E. Emmanouilides
Diretor de Sede
Celio Saccab
Diretora de Sede - Setor Feminino
Andrea F. Sallum
Diretor de Bar e Restaurante
Fábio Golmia
Diretor de Bar e Restaurante Adjunto
Vinícius Augusto C. Feres
Diretor de Inovação e T.I.
Messias Lucca Cabaritti Jr.
Diretor de Inovação e T.I. Adjunto
Omar Tabach
Diretor de Eventos
Alexandre Zahr Razuk
Diretor de Marketing - Criação
Mauro Villas Bôas
Diretor de Marketing - Gestão
Paulo Cesar Braga Gubeissi
Diretor de Marketing
Georges Alberto Zein
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
Diretor de Esportes - DEPAM
Rodrigo Dib
Diretora Adjunta do DEPAM
Fernanda Mattar Machiaverni
Diretor de Futebol
Ricardo Felipe Sallum
Diretor de Futebol Adjunto
Vitor Dupas Mahana
Diretor de Tênis
Nelson Jorge Nastas
Diretor de Piscina
Alexandre Sayegh
Diretor de Educação
Marcos Féres Sallum
Diretor de Educação Adjunto
Rodrigo Dib

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 OrientaçãoDiretoria Executiva
Gestão 2021-2023
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Mude o futuro de uma 
criança agora!

Doe o seu IR para os projetos 
sociais do Lar Sírio.

Acesse o QR Code e saiba como  fazer sua doação!
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