




�

Sumário | SUMÁRIO

Departamento de Marketing: (marketing@sirio.org.br) Diretor de Marketing: Pedro Azevedo Coordenador de 
Comunicação: Sérgio Luis Gdikian Bortoletto Jornalista Responsavél:  Alex Henrique Tobias (htobias@sirio.org.br) 
Mtb. 51177/SP Assistente de Comunicação: Natália Gusson Grignani Diagramação e Arte: Luiz “Bill” Nascimento Jr.  
(l.nascimento.jr@globo.com) Fotografias: Antranik Asarian, Douglas Asarian e Andrea Ribeiro Capa: Equipe do Departamento de 
Marketing. Impressão: Van Moorsel – Tel. (11) 6764.5783. 

Esporte Clube Sírio 
Av. Indianópolis, nº1192 
Planalto Paulista  Cep: 04062-001 
São Paulo – SP - Tel.: 2189-8500 
Site: www.sirio.org.br

Expediente:
Revista Sírio Nº225 - Informativo Trimestral destinado aos associados do Esporte Clube Sírio.

SEÇÕES

Editorial • 04  Racionamento de Água • 34  Festa Junina - Lar Sirio • 36  Homenagem • 37  
Diretoria • 38

SOCIAL

Festa Junina • 24  Missa e Almoço Dia das Mães/Dia dos Namorados • 26  Snooker • 27  

Tranca • 28

ESPORTES

Futebol Adulto • 06  Grand Prix – Etapa Spac e Etapa Sirio • 07  Futebol Menores – Serra Negra/
Futsal • 08  Basquete Adulto (Interno) • 09  Basquete Menores • 10  Festival de Ginastica Olimpica 
• 11  Judô / Taekwondo • 12  Grupo de Corrida • 13  Travessia: Guaruja e Santos/Natação • 
14  Ginástica Masculina/Simi • 15  Volley • 16  Tênis• 18  Depam - Jornada de Férias • 20  Depam 
- Teen Running • 22  Squash/Spinning • 23

CULTURAL

Maratona Acesc  • 29  Sírio Tour • 30  Ballet  • 32  Circuito de Palestras • 33



�

 om o início das obras do Complexo 
Esportivo, a Administração começou a executar 
uma das metas do novo Plano Diretor.  
Esta obra vai beneficiar os associados que 
praticam o spinning, fitness, ginástica, sapateado  
e o ballet.

Estamos realizando as reformas dos 
almoxarifados do Departamento de Eventos e 
do Bar e Restaurante. Os funcionários em breve 
receberão um refeitório totalmente moderno. No 
dia 21 de setembro, por iniciativa do Vereador 
Rogério Farhat, o E.C. Sírio irá receber a Medalha 
Anchieta, pelo relevante trabalho realizado 
nesses 90 anos junto à sociedade paulistana e 
a cidade de São Paulo, nos âmbitos esportivo, 
cultural e social.

A Vice-Presidência Esportiva realizou a 
Jornada de férias do DEPAM, com um número 
recorde de crianças. E também se realizará  
a Olimpíada Vermelho e Branco no mês outubro. 
A Vice-Presidência Social vai dar continuidade ao 
Ponto de Encontro e para o mês de outubro vem 
aí a festa mais esperada do ano: a Oktoberfest.

Assim este segundo semestre vai contemplar 
os associados com grandes realizações. E gostaria 
de agradecer o empenho de todos da Diretoria 
Executiva e dos Diretores Departamentais.

C

Raul Sarhan 
Presidente 2007/2008 

EDITORIAL



3 ou4vagas

+ depósito privativo no subsolo

Piscina semicoberta, climatizada e com raia

Terraço com churrasqueira
4 3dorms. suítesou

Um por andar 187m2

de área privativa

Perspectiva artística da fachada 

5052.6208
Incorporação e construção Informações Comercialização

O empreendimento somente poderá ser vendido após a expedição do registro de incorporação. Projeto aprovado na PMSP sob nº 2008.06621.00. Aguardando registro.

Av. dos Jamaris, 772 (entre as Alamedas dos Tupiniquins e dos Aicás) - Moema - www.itaplan.com.br/vittamoema
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Perspectiva artística do living ampliado
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Novos tempos esperam por você, em um 
dos endereços mais nobres de Moema.
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Futebol Adulto

ESPORTES | Futebol Adulto 

Copa Sírio
A Copa Sírio 2008 encerrou o primeiro semestre com 513 

participantes de 22 equipes divididas em quatro categorias: Principal, 
Aspirantes, Veteranos e Master. Foram 77 jogos, 386 gols marcados 
numa média de 5 gols por partida.

O campeonato voltará ainda mais grandioso, devido à recuperação 
do gramado entre julho e agosto. Parabéns a todos os participantes e 
às pessoas que contribuem de forma competente para a realização da 
Copa Sírio temporada 2008.

Fut-fest 2008
Dia 11/12, (quinta-feira). Ingressos  à  venda a partir  

de 1/9. Informações no Departamento de Esportes.

Society
A equipe do E.C. Sírio, dirigida pelo Professor Flávio Rabbath, 

está de férias aguardando o reinício da temporada.  Devido ao 
recesso de meio de ano, o torneio Interclubes volta a todo vapor no  
mês de agosto.

Seleção Principal
A Seleção do Sírio voltou a campo com uma empolgante vitória 

por 4x3 contra o São Paulo F.C, dia 14/6.  Foram 03 gols de Frederico 
Tranjan (Freda) e 01 de Murched Taha Filho. O escrete vermelho 
e branco jogou com: Diogo Taranto, Julio Vecchi Filho, Alexandre  
Bitar, Eduardo Geoffroy, Vinicius Feres, Gustavo Rodrigues (Janela), 
Tarik Taha, Rodrigo Abbud (Turco), Marcos Abbud Hajjar, Frederico 
Tranjan (Freda), Murched Taha Filho, Fabio T. Ashcar (Baiano), Bruno 
Jannarelli,  Ricardo Dornelas e Marcos T. Ashcar (Baianinho). O grupo 
ainda está em formação. No segundo semestre o time jogará mais 
amistosos para se preparar adequadamente para o Interclubes 2009. 

Seleção de Veteranos
A equipe do Sírio, cat. Veteranos, esteve no C.A. Paulistano no 

dia 17/7 para um amistoso organizado por Daniel Al Makul contra a 
equipe da casa. Foi mais um grande jogo da equipe que fez tão bonito 
no Estádio do Pacaembú no ano passado.

Seleção de Veteranos do Sírio A equipe da Seleção Principal do Clube
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Futebol de Menores | ESPORTES

A garotada esperando a decisão por pênaltis

1º Grand Prix Copa ACESC

 equipe do Sírio, cat. Sub 9, conquistou o título 
do 1º Grand Prix da Copa ACESC, realizado no SPAC,  
dia 17/05. 

Na grande final um clássico para mexer com as 
emoções, o adversário foi o Monte Líbano. Jogo difícil, 
disputado, fez a vantagem de 1x0 no primeiro tempo 
e sagrou-se campeã da etapa sediada no SPAC.

 Parabéns garotada!! 

A
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ESPORTES | Futebol de Menores – Serra Negra / Futsal

Futebol de Menores – Serra Negra
urante os dias 20 e 23 de junho as equipes 

de Futebol de Menores do E. C. Sírio, categorias 
Sub 9 e Sub 11 estiveram em Serra Negra para a 
disputa da Copa Hotel Auto Tour. Neste certame 
mais 3 times completaram o torneio: Paulistinha, 
Podium e o Águas de Lindóia. As crianças do Sub 
9 ficaram com o Vice-campeonato.  A categoria 
Sub 11 ficou com o 3º lugar.

D

Copa Inverno Futsal/
FR Eventos - 2008

Durante todo o mês de julho aconteceu 
a 1ª edição da Copa Inverno/FR Eventos, 
aproveitando o recesso nas demais modalidades.  
Num total de 7 equipes com nomes de 
planetas, Mercúrio, Netuno, Urano, Plutão, 
Júpiter, Saturno e Vênus, a Copa teve altíssima 
média de gols marcados (12,8 por jogo), em 26 
jogos. Os artilheiros foram:

Felippe Anauate – 34 gols
Tarik – 24 gols
Gattaz – 21 gols
O destaque positivo foi a equipe de Plutão, 

que depois de disputar a repescagem atropelou 
todos os seus adversários, fez a grande final com 
Mercúrio, vencendo por 7x6 nos momentos 
finais da peleja, assim sagrando-se Campeã da 
Copa Inverno de Futsal/FR Eventos – 2008. Plutão campeão Copa Inverno/FR Eventos 2008 Mercúrio vice-campeão
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Basquete Adulto | ESPORTES

Basquete Adulto

os meses de maio e junho realizou-se o 
Campeonato Interno de Basquete Adulto. 
A final aconteceu entre as equipes do Los 
Angeles Lakers e do Orlando Magic. 

Classificação final:
1º Los Angeles Lakers
2º Orlando Magic
3º Chicago Bulls

N

Los Angeles Lakers (de branco) Campeão 2008
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Basquete no Sírio
 equipe do Professor Marcos Cruz (Marcão) está fazendo 

bonito e lidera a categoria Infantil Masculina (atletas nascidos 
em 93/94) da L.P.B - Liga Paulista de Basketball. Já as categorias 
Pré-mini e Mirim participam da Liga Colegial São Paulo.

Hoje o Sírio conta com mais de 60 atletas entre 8 e 15 
anos. Os treinos acontecem às terças e quintas, das 15h às 
16h30 e quartas e sextas, das 9h às 10h30.  

Amistoso Brasil X Uruguai no Sírio

No dia 1º de julho, no Ginásio Principal do E.C 
Sírio, realizou-se o Intercâmbio Internacional com as 
participações das equipes da categoria mini do E.C. 
Sírio, Flores – URU e do Colégio Santo Américo. 

A

ESPORTES | Basquete Menores

Equipes do Sírio e do Flores - URU se confraternizando
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Festival de Ginástica Olímpica | ESPORTES

2º Festival Interno de 
Ginástica Olímpica

segunda edição do Festival aconteceu no 
dia 31 de maio, no Ginásio Principal, com a 
participação de 65 atletas entre a categoria 
participativa (níveis iniciantes) e a categoria 
competitivas (níveis C e B da Federação 
Paulista de Ginástica). O Festival consistiu em 
analisar os atletas, promover a integração entre 
eles e fomentar a participação em campeonatos 
da modalidade, principalmente nos níveis  
C I feminino, C II feminino, C masculino  
e nível B.

Participe das aulas de Ginástica Olímpica. 
Informe-se no Departamento de Esportes.

A
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Departamento de Judô comemora grandes 
conquistas no 1º semestre. A começar pelo 
Dojô, totalmente reformado, trazendo o 
que tem de mais avançado e moderno para 
nossos praticantes, propiciando um melhor 
desenvolvimento nas diversas categorias, 
da iniciação ao competitivo. Na iniciação 
a modalidade teve um grande número de 
associados dando os primeiros golpes, 
podemos comemorar a soma de 90 alunos, 
nas diversas turmas. 

O êxito se estende aos atletas que 
disputaram as competições da Federação 
Paulista de Judô e Torneios Amistosos, com 
grande destaques aos judocas Luiz Guilherme 
Haddad, Vitor Ferrari, Rafael Skaf e Camila 
Manfredini de Abreu, que abrilhantaram as 
cores do Sírio.

 O 2º semestre inicia-se com muita 
expectativa, onde uma nova turma 
representará o Esporte Clube Sírio nos torneios 
e competições. 

Taekwondo no E. C. Sírio

O Taekwondo para crianças pode ser 
utilizado não somente como desenvolvimento 
da psicomotricidade (lateralidade), mas 
também como proposta educacional e 
desenvolvimento das habilidades. O trabalho 
não deve se restringir a ensinar técnicas de 
Taekwondo. O objetivo é formar lutadores na 
vida, ensinando a respeitar o próximo, com 
base na prática da ética, através do resgate de 
valores que aproximem os seres humanos da 
essência das artes marciais. 

Como resposta a este projeto já estamos 
formando os primeiros alunos para representar 
o nome do E.C. Sírio em competições estaduais 
e nacionais. 

 

O

ESPORTES | Judô / Taekwondo

Judô - Conquistas animam o 
1º semestre da modalidade



Grupo de Corrida

O

Grupo de Corrida | ESPORTES

 Grupo de Corrida do Esporte Clube Sírio está cada vez mais 
sólido, a cada ano com novos desafios.  Hoje, possui integrantes que 
participam de 1/2 maratona, maratona, revezamento e provas que 
necessitam de grande esforço, sempre orientados pelos treinadores 
que fazem a preparação adequada para cada prova. No primeiro 
semestre, o Grupo de Corrida esteve bem agitado e participando  
de vários eventos, com destaque para a Maratona Internacional  
de São Paulo. 

Zé Roberto representando o Clube na Maratona de Paris
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 Mais uma etapa da CPTA (Circuito Paulista de Travessias 
Aquáticas) ocorreu no Guarujá e a equipe do E.C. Sírio esteve muito 
bem representada e fez um ótimo papel. A equipe Acqua Team / 
Malas Cruzeiro está muito bem na classificação geral, após 5 etapas. 
Na categoria 500M, a turma da Indianópolis está em 4º lugar e na 
categoria 1K a rapaziada fechou a etapa em 10º lugar. Nessa etapa a 
equipe que representou o Clube aumentou em relação a etapa anterior,   
de 5 participantes pulou para 8 atletas.

Classificação

Prova 1 Km

• Cat. G – Rodrigo Bardi - 1º lugar
• Cat. G – Maurício Fabri - 8º lugar

• Cat. H – Daniel Majzoub - 11º lugar
• Cat. j – Murilo Kalil Saba - 5º lugar
• Cat. K – Ricardo Bittar - 2º lugar

Prova 500m

• Cat. F – Rodrigo Bardi - 1º lugar
• Cat. F – Maurício Fabri - 6º lugar
• Cat. G – Daniel Majzoub - 6º lugar
• Cat. I – Murilo Saba - 2º lugar
• Cat. I – Ricardo Romaris - 9º lugar
• Cat. I – Nabil Arida - 10º lugar
• Cat. J – Ricardo Bittar - 1º lugar
• Cat. J – Marcos Baltazar - 4º lugar   

ESPORTES | Travessia: Guarujá e Santos

Travessia Aquática – 5º etapa – Guarujá   

Travessia Aquática – 6ª Etapa – Santos

 

O primeiro semestre de competições encerrou- se com a 6ª etapa, 
realizada em Santos. A equipe Acqua Team / Malas Cruzeiro do E.C 
Sírio contou com 10 atletas e continuou a desempenhar um bom 
papel com resultados expressivos, dentre eles, uma inédita dobradinha 
na mesma categoria com os associados Ricardo Bittar (2º) e Marcos 
Baltazar (3º). Restando mais 4 etapas o Clube encontra-se em 12º 
no ranking geral. Na etapa de Santos a equipe fechou bem na 
classificação. Na categoria 1K terminou na 7ª colocação e na categoria 
500M confirma a melhora no condicionamento da equipe encerrando 
em 4º lugar. 

Faça parte desta equipe nas travessias aquáticas e treinamentos 
personalizados. Mais informações no Departamento de Esportes.

Classificação

 Prova 1 Km

• Cat. G – Rodrigo Bardi - 1º lugar 
• Cat. G – Maurício Fabri - 8º lugar 
• Cat. H – Daniel Moreno - 9º lugar
• Cat. H – Daniel Majzoub - 12º lugar
• Cat. J – Murilo Kalil Saba - 6º lugar
• Cat. I – Francisco Magalhães - 15º lugar
• Cat. K – Ricardo Bittar - 3º lugar
• Cat. K – Marcos Baltazar - 4º lugar

Prova 500m

• Cat. F – Rodrigo Bardi - 1º lugar
• Cat. F – Maurício Fabri - 6º lugar
• Cat. G – Daniel Moreno - 5º lugar
• Cat. G – Daniel Majzoub - 10º lugar
• Cat. H – Francisco Magalhães - 9º lugar
• Cat. I – Murilo Saba - 1º lugar
• Cat. I – Gabriel Sayegh - 5º lugar
• Cat. I – Nabil Arida - 9º lugar
• Cat.J – Ricardo Bittar - 2º lugar
• Cat. J – Marcos Baltazar - 3º lugar
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Ginástica Masculina 

N

Ginástica Masculina - SIMI | ESPORTES

o mês de junho o grupo da Melhor Idade 
participou da exposição sobre o Marrocos que 
ocorreu na FAAP, visitou o museu Anchieta no 
Páteo do Colégio e participou do SIMInema, com 
sessões e exibições de filmes atuais e antigos. 
Além das aulas de ginástica, computação e ritmos 
o grupo marcou presença em palestras no clube 
“A Hebraica”.

H á 35 anos existe uma turma que 
se reúne na Sala de Ginástica todas as 
terças e quintas com muita vitalidade e 
boa forma.

Essa prática iniciou-se com 
o Professor Boaventura e muitos 
contemporâneos dele fazem as aulas até 
hoje. Após as aulas é fácil encontrá-los, 
já que ficam no Restaurante Esportivo 
para uma espécie de confraternização. 
Atualmente as aulas são ministradas 
pela professora Maíra.

As aulas acontecem às terças e 
quintas-feiras das 19h30 às 20h30, na 
Sala de Ginástica. 

SIMI



1�

Vôlei – 1º semestre

ESPORTES | Vôlei

N

A Equipe Pré-Mirim do E.C. Sírio As meninas da Cat. Iniciantes

  este primeiro semestre o Vôlei do Sírio foi agitado em todas as 
categorias. 

• A cat. Iniciante está na Copa Sindiclube em 5º lugar; 
• As meninas do Pré-mirim que jogam a Copa Sindiclube e 

estão ocupando o 5º lugar;
• O Infanto – Juvenil  disputa o Campeonato Estadual da 

Federação Paulista de Volleyball e ocupa o  9º lugar;
• Master E: disputa Copa Sindiclube, encontra-se  

em 9° lugar;
• Master C2: disputa Copa Sindiclube, ocupa o 7° lugar;
• Master C1: disputa Copa Sindiclube, encontra-se  

em 2° lugar.
O Clube ainda possui as categorias: Escolinha, Turma Alternativa 
e o Adulto Masculino. Veja os dias de treinamentos no box  
ao lado.

Escolinha – turma I: nascidas em 1997, 1998 e 1999, aulas às 
quartas e sextas, das 17h às 18h no Poli II;

Escolinha – turma II: nascidas em 1997, 1998 e 1999, aulas 
às quartas das 19h às 20h no Ginasinho e sextas das 18h às 19h no 
Poli II; 

Iniciantes: nascidas em 1996, treinos às terças e quintas das 16h 
às 18h no Poli I;

Pré-mirim: nascidas em 1995, treinos às  terças e quintas das 
18h às 20h no Poli II;

Turma Alternativa (mista): faixa etária 14 e 18 anos, treinos às 
quartas e sextas, das 18h às 20h no Ginasinho;

Infanto-Juvenil: nascidas em 1992 e 1991, treinos às terças, 
quartas, quintas e sextas das 17h às 20h no Poli I;

Adulto Masculino: a partir de 18 anos, treinos às terças e 
quintas, das 20h às 22h, no Poli I – nível básico;

Master E: acima de 30 anos, treinos às quartas e sextas, das 18h 
às 20h, no Poli I – nível básico;

Master C2: acima de 30 anos, treinos às quartas e sextas, das 
18h às 20h, no Poli II – nível aperfeiçoamento;

Master C1: acima de 30 anos, treinos às terças e quintas, das 18h 
às 20h, no Poli II – nível avançado.
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Vôlei | ESPORTES

Categoria Master “E”

Categoria Adulto Masculino

Categoria Infanto

Categoria C1

Categoria C2
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ESPORTES | Tênis

Tênis no E. C. Sírio – Primeiro Semestre
Acompanhe nas próximas páginas um resumo das atividades do 
Departamento de Tênis. 

Eventos Internos

Ao longo do primeiro semestre de 2008, aconteceram os seguintes 
eventos:  

• Clínica acima de 16 anos
• Clínica infanto-juvenil
• Torneio infanto –juvenil “Irmãos Ceroni”
• Torneio PRO-AL (que integra instrutores e sócios através de 

jogos de duplas)
• Torneio do Dia das Mães
• Ranking Masculino: houve uma divisão em 3 categorias (A, 

B e C). O formato foi alterado para um maior dinamismo, passando a 
ser realizado através de torneios. Durante o primeiro semestre, tivemos 
as chaves das categorias B e C.

Interclubes

12 anos feminino: 2 equipes (com 2 atletas cada) representaram o 
Sírio nessa categoria (11/12 anos). As 4 tenistas fizeram sua estréia em 
interclubes, desempenhando um excelente papel, são elas:

• Andréa Haddad Maia
• Andréa Moutinho
• Fernanda Leopoldo e Silva Martins 
• Luiza Leopoldo e Silva Martins
14 anos feminino: nossa equipe formada pelas tenistas Carolina 

Scaff Haddad Bartos e Natália Leopoldo e Silva Abdalla nos levou às 
semifinais do torneio.

Melhores de 2007 da FPT 
(Federação Paulista de Tênis)

3 tenistas representaram o Sírio na festa de premiação dos melhores 
do ano de 2007 da FPT. Foram eles:

• Atushi Nishikawa: categoria 55 anos masculino C (pelo 
ranking da FPT)

• Antonin Scaff Haddad Bartos: categoria 12 anos masculino 
(pelo ranking da CBT)

• Beatriz Haddad Maia: categoria 12 anos feminino (pelo 
ranking do CBT)
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Tênis | ESPORTES

4º Sírio Open de Tênis – 2008

Ao longo de 5 semanas, nos meses de maio e junho, realizamos 
o Sírio Open de Tênis, torneio que fez parte do calendário oficial da 
Federação Paulista de Tênis.

Foi feita uma seleção de 15 categorias, 3 por semana, e contamos 
com um total de 317 inscritos. Um expressivo número: superamos 
em muito a média de inscritos na maioria dos demais torneios de São 
Paulo, quer seja os realizados em academias ou clubes.

Vários tenistas não federados também puderam inscrever-se, 
através da chamada inscrição-incentivo criada pela FPT (Federação 
Paulista de Tênis). Isso possibilitou aos associados que nunca jogaram 
torneio federados participassem da competição.

O Sírio foi o Clube que mais fez finais em todo o torneio, 
superando outros de grande tradição tenística como Pinheiros, Paineiras 
e Paulistano: nossos associados fizeram 5 de um total de 15, sagrando-
se Campeões em 2 e vice em 3.

Foram esses nossos finalistas:
• Cat. 14 anos feminino: 
Natália Leopoldo e Silva Abdalla – Campeã
• Cat. 5ª Classe masculina: 
Anis Saliba Filho – Campeão
• Cat. 10 anos feminino: 
Andréa Haddad Maia – Vice-campeã

• Cat. 12 anos masculino “A”: 
Antonim Scaff Haddad Bartos – Vice-campeão
• Cat. 18 anos feminino: 
Gabriela Scaff Haddad Bartos – Vice-campeã
Destaque em torneios externos:
• Natália L. S. Abdalla: é a atual número 1 do estado de 

São Paulo na categoria 14 anos feminino (ranking FPT). Conquistou 
diversos torneios representando o Sírio e tem mantido uma média 
elevadíssima durante todo o ano com seu jogo que tem uma ótima 
combinação de regularidade e agressividade. Foi campeã em sua 
categoria no Sírio Open.

• Andréa Haddad Maia: é uma tenista que vem evoluindo 
bastante e na categoria mais jovem infanto-juvenil (10 anos) fez várias 
finais, conquistando alguns títulos para o E.C. Sírio. Foi vice em sua 
categoria no Sírio Open.

• Gabriela Scaff Haddad Bartos: está na última categoria 
juvenil (18 anos) e viaja pelo Brasil e exterior (este ano já esteve 
na Argentina e Uruguai) disputando torneios importantes. Chegou 
às semifinais de um CNT (Campeonato Nacional de Transição), 
torneio em que a vencedora ganharia um convite para integrar a classe 
principal de um torneio profissional realizado em Brasília. Foi vice em 
sua categoria no Sírio Open.
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ESPORTES | DEPAM - Jornada de Férias

DEPAM – Jornada de Férias

  urante o mês de julho os jovens e crianças (de 4 a 15 anos) do 
Clube se deliciaram com mais uma edição da tradicional Jornada de 
Férias do DEPAM, com diversas atividades externas e internas. Entre as 
atividades externas, de grande apelo educativo, destacaram-se o Day 
Camp e a visita à Estação Ciência, seguida pela “escapadinha” ao Mc 
Donald’s para a “galerinha” recuperar as energias. Mas o momento 
mais aguardado foi o empolgante ACAMPADENTRO, atividade que 
mobiliza todo o “staff” do DEPAM, que monitora os jovens nos 
“campings” armados nas dependências do Clube e assim estimula 
a “trupe” com inúmeras atividades. Os menores acabaram não 

agüentando tanta “bagunça” e logo dormiram, já os mais velhos não 
só ficaram acordados a madrugada toda como ainda tiveram pique para 
a “baladinha” e agitaram a surpreendente brincadeira do “detetive”, 
um grande sucesso.  

Guerra de Travesseiros 
Para encerrar com chave de ouro o ACAMPADENTRO 2008, os 

“maiores” amanheceram nas dependências do E.C. Sírio travando uma 
emocionante “guerra” de travesseiros. A edição deste ano vai deixar 
saudades, a “trupe” já aguarda ansiosa a próxima Jornada.

D
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DEPAM - Jornada de Férias | ESPORTES
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5º Sírio Teen Running 2008

No último dia 27 de abril o DEPAM promoveu 
a 5º Sírio Teen Running. Crianças e adolescentes 
(sócios do Clube com idades de 4 a 15 anos) 
prestigiaram e incrementaram mais uma edição 
da “corrida do DEPAM”. O evento ainda contou 
com atrações extras durante todo o dia.

 Antecedendo o evento principal, ocorreu na 
quadra do DEPAM uma animada aventura com a 
turma do Toddynho. 

Ao todo 170 jovens participaram das 
atividades promovidas pelo DEPAM e por mais 
um ano a “Sírio Teen Running” foi um sucesso 
agitando a meninada do E.C Sírio.

ESPORTES | Teen Running
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Squash / Spinning  | ESPORTES

8º Sírio Open de Squash
ntre os dias 19 e 22 de junho, o E.C. Sírio sediou 

a 8ª edição do Sírio Open de Squash,  dividido em seis 
categorias (classes) no masculino e 3 categorias (classes) 
no feminino, num total de 150 atletas. O Sírio teve 6 
participantes no certame deste ano. O associado Alexandre 
Mirshawka foi o grande destaque individual do Clube e 
sagrou-se Campeão da 3ª classe. 

E

Acima: A turma do squash 
Ao lado: Alexandre (de cinza) Campeão da 3ª classe e seu oponente

Spinning – Os embalos continuam 
na Sala de Ginástica

   Spinning mudou de local e de 
ritmo:  Aulas temáticas (bike latina, bike 
árabe, bike brega entre outras...). Então 
associado, você está convidado a fazer 
parte da “turma do Spinning”, agora na 
Sala de Ginástica.  Mais informações no 
Departamento de Esportes.

O
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SOCIAL | Festa Junina

“Arraiá de São Pedro” 
no E. C. Sírio

 os dias 28 e 29 de junho aconteceu no Clube a festa mais 
esperada do 1º semestre, o grande “Arraiá do Sírio”, que teve como 
“homenageado” São Pedro. E para retribuir essa valiosa “homenagem”, 
o associado foi contemplado com dias ensolarados, noites estreladas 
e com o Clube cheio. Muitas atrações e visitas ilustres enriqueceram 
mais uma edição da tradicional Festa Junina do Clube.

Os dois dias de festa foram bastante movimentados por parte dos 
sócios e convidados que mesmo antes do horário marcado já se faziam 
presentes na área da piscina. A festança começou com a quadrilha 
da Escola de Educação Infantil, mobilizando todos os presentes 
e principalmente os pais dos pequenos alunos. Paralelamente, as 
barracas já funcionavam a todo vapor. Isso já era um indício de que 
a festa ia melhorar a cada minuto. Com uma grande variedade de 
comidas e bebidas típicas, faltavam só os “seresteiros” para embalar 
as “cumadi” e os “cumpadí” e assim que o sinal verde foi dado para a 
Banda Las Vegas e para a carismática dupla Jonhy e Donato o “arrasta-
pé” foi geral.

Presenças “Arretadas”
O “Arraiá do Sírio” mostrou a sua grandeza não só pelo grande 

público e por sua tradição, mas também pelas presenças ilustres. 
Passaram por aqui personalidades como o Secretário Nacional de 

Segurança e associado, Romeu Tuma Jr e o ex-jogador de vôlei e 
campeão olímpico em Barcelona-92, Marcelo Negrão. A convite do Sr. 
Osvaldo Jorge, o Vice-Presidente do S.C Corinthians Pta. o Sr. Heleno 
Maluf, também deu uma passadinha no “arraiá” e elogiou muito o 
Clube: “a festa está excelente! Muito animada.” 

Muitos se deliciaram com a festa, o sócio Eduardo Atem destacou 
a importância de uma festa deste tipo pro Clube: “esse tipo de festa se 
torna uma opção de lazer e diversão para as crianças e para nós uma 
ótima oportunidade de rever parentes e amigos”. Muitos convidados 
estavam pela 1ª vez nas dependências do Sírio, como as amigas 
Fernanda Martins e Maria Antonia Souza. 

Maria Antônia gostou das opções para a criançada: “posso ver 
que são atrações variadas para a criançada, elas se divertem mesmo!!”, 
já a amiga Fernanda gostou da festa, mas sentiu falta de um detalhe: a 
paquera! “a festa está muito agradável, muito bonita mesmo. A única 
coisa que não estou percebendo é aquele clima de paquera que existe 
nas quermesses”, finalizou Fernanda. 

Com isso mais uma Festa Junina fica na história, mas não sem 
antes registrar a tradicionalíssima queima de fogos que foi ponto alto 
da festa e esperado por todos aqueles que ajudaram de alguma forma 
a escrever mais uma página do “Arraiá do Sírio”.  

N
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Festa Junina | SOCIAL
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SOCIAL | Missa e Almoço do Dia das Mães / Noite dos Namorados

Missa e Almoço do Dia das Mães

 dia 11 de maio foi mais uma data marcante aqui no Sírio, 
já que se comemorou o dia das mães. Muitos associados  
se fizeram presentes e prestigiaram o evento do Clube com 
muita animação. Pais, filhos e lógico as mães foram presenteados  
logo no início das festividades com a missa do Dia das Mães, 
celebrada no Restaurante Social, num momento de muita 
espiritualidade e emoção.

Em seguida, no Salão Nobre, foi servido o tão esperado 
almoço que abusou do bom gosto e da variedade de pratos. 
Além de homenagear as mães, o almoço tornou-se uma enorme 
confraternização de familiares e amigos. Muitos acabaram se 
reencontrando na ocasião. Presenças ilustres marcaram mais uma 
edição do Almoço, assim o Clube cumpriu seu papel de integração 
e diversão entre os associados.

O

Noite dos Namorados

Uma data marcante principalmente para a grande maioria dos 
casais apaixonados, dia 12 de junho, que se comemora o dia dos 
namorados. E aqui no E.C. Sírio aconteceu a grande Noite dos 
Namorados. Com boa música ao vivo e um jantar especialíssimo, 
os casais “enfeitaram” a Boate do Clube. Com casa cheia a festa 
entrou na madrugada e os casais aproveitaram para curtir esse 
momento, sendo que no dia-a-dia às vezes fica muito difícil de 
encontrarem tempo para namorar.  E assim, o Clube ofereceu mais 
esse “presente” a todos os casais.
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Snooker | SOCIAL

Snooker 2008

 Departamento de Snooker no 1º andar da Sede, é uma boa 
opção de lazer para todos os associados e principalmente para os 
amantes do snooker. Ali o associado pode reencontrar amigos, 
participar de grandes partidas. 

O Snooker funciona de terça a domingo com um público bem 
assíduo, geralmente com freqüência diária de 15 a 20 associados 
praticantes da modalidade, outro destaque foi a reintrodução do 
“jogo de vida” que despertou grande animação nos participantes. 
Mas não são só os “marmanjos” que têm espaço no Snooker, “os 
menores também possuem horários e regras se quiserem iniciar no 
esporte”, recomenda o Sr. Armando Comparato.

Todos os anos são promovidos torneios aqui no Clube, tanto de 
regra inglesa quanto de regra nacional já que é um evento aguardado 
pelos praticantes, e “seo” Armando aproveita pra divulgar o próximo 
“está previsto o torneio regra nacional para o mês de setembro”.
Para o associado que não sabe, o E.C. Sírio possui uma equipe de 
snooker regra inglesa que disputa anualmente o torneio série prata da 
Federação Paulista de Sinuca e nesse ano classificou-se para jogar a 
série ouro que congrega os melhores jogadores da cidade.

“Aqui é um departamento de lazer e recreação, os sócios 
poderiam melhor aproveitar”, pede “seo” Armando. Quem se 
interessar pode entrar em contato no ramal 530 falar com o Manoel 
ou o próprio “seo” Armando Comparato. “O próximo torneio é uma 
boa oportunidade para que o sócio venha e conheça o Snooker do 
Clube”, finaliza Comparato. 

Funcionamento do Snooker
Terça à sexta - das 15h às 21h
Sábados e domingos - das 10h às 20h

O
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Torneio de Tranca - 2008

  ais um Torneio de Tranca aconteceu no dia 16 de maio. Tradicional 
dentro do Sírio, essa edição contou com cerca de 150 participantes 
que aproveitaram a noite pra “jogar” um pouquinho e rever todos os 
amigos que acompanham os torneios dos outros Clubes. O evento 
teve apoio do Conrad Resort e do Hotel Frontenac.

Mas antes da disputa tivemos aquela tradicional confraternização, 
onde são servidos deliciosos pratos num jantar especial de boas 
vindas. Com isso os convidados ficaram à vontade e puderam 
conversar um pouco e para os marinheiros de primeira viagem um 
momento a mais para descontração. Esse ano além das tradicionais 
presenças de figuras ilustres do E.C. Sírio, quem prestigiou o Torneio 
de Tranca foi o ator Claudio Cury, que engrossou a turma do Diretor 
Recreativo e anfitrião da noite, Sr. Iskandar Jabbour.  No resultado 
final tivemos um empate entre as duplas Luiz Menegutti/Antonio 
Carlos e Aldo Salda/André Charles que dividiram o prêmio. E quem 
ficou com as passagens para Campos do Jordão e para o Conrad 
foram, a Sra. Leila Elias e o Sr. Jacques M. Sharau, respectivamente.  
E assim mais um capítulo do Torneio de Tranca foi escrito.

Amigos e amigas para sempre!!! 
Todos nós sabemos que os assíduos freqüentadores do Carteado 

formam uma grande família e que quando não estão no Clube para 
jogar, estão para conversar e matar as saudades. Essa turma também 
contribuiu muito para o crescimento do E.C. Sírio nos âmbitos cultural, 
social e no esportivo. Por isso nada mais justo do que prestar uma 
singela, mas sincera homenagem a esses “jovens da melhor idade” 
que freqüentam o Carteado distribuindo sorrisos e simpatia por onde 
passam. Quem quiser conhecê-los de perto, dê uma passadinha 
pelo Carteado, às quintas-feiras, sábados e domingos, no 3º andar  
da Sede Antiga.  

Ao lado: Sr. Iskandar e o ator Claudio Cury 
prestigiando o Torneio de Tranca - 2008

 Torneio de Tranca no próximo dia 19 de setembro com 
apoio do Hotel Frontenac e do Conrad Resort.

M

SOCIAL | Torneio de Tranca
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Maratona Acesc | CULTURAL

“Construindo” alegria 

ia 30 de junho, no C.A. Paulistano, houve o V CONCURSO 
“TROFÉU ACESC”, que consiste na “confecção” do melhor tema 
(obra) para servir de premiação máxima às modalidades competitivas 
da Maratona Cultural ACESC. E para a nossa alegria a vencedora da 
edição deste ano pertence ao quadro de associados do E. C. Sírio, 
é a querida Célia Regina Féres Sallum ou Dona Célia como todos 
conhecemos, com a obra “Construindo”. Agora nos anos de 2008 
e 2009 a “arte” de Dona Célia terá a honra de premiar todos os 
vencedores das categorias da Maratona Cultural ACESC. 

D
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CULTURAL | Sírio Tour 

Sírio Tour - Grande Hotel São Pedro

ntre os dias 13, 14 e 15 de junho a turma do Sírio Tour se reuniu 
para mais um momento de descontração e desta vez o local escolhido 
foi o Grande Hotel São Pedro, localizado a 184 Km da capital, próximo 
das cidades de Piracicaba e São Pedro. Curtindo um clima muito 
agradável, a turma aproveitou bem os dias de “relax”, além do ônibus 
que partiu na sexta-feira, muitos associados foram de carro no sábado. 
O Sírio Tour não é uma atividade restrita a um público, mas sim é um 
evento para todos os associados. Desde crianças até os idosos fizeram 
parte da turma como podemos constatar nas fotos.

Quem foi pôde se esbaldar em várias atividades e visitas. Todos 
em um clima familiar e de grande animação. Agora é esperar o próximo 
Sírio Tour, que será especial. O primeiro Sírio Tour Internacional,  
direto para Buenos Aires. 

E
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de terreno com lazer completo

Vagas determinadas

2 por andar

Viver perto do Parque Ibirapuera
não é para qualquer um. É pra você.

2

LANÇAMENTO

Vendas: Realização e construção:

Visite decorado por Débora Aguiar

Varanda gourmet com churrasqueira
e forno para pizza

Foto do decorado - varanda gourmet
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CULTURAL | Ballet

o dia 13 de junho, mais um exame da Royal Academy of Dance 
“mexeu” com os nervos e também com o dom de “bailar” das 27 
alunas preparadas pelas professoras Maria Helena, Virginia e Lilian. O 
exame da Royal é muito importante já que ocorre anualmente entre 
os meses de maio e junho. Tudo é analisado minuciosamente. A 
examinadora desta vez foi a nipônica Izumi Kimura, acompanhada 
da pianista Cybele Pilipavicius. Conhecendo o grau de exigência que 
a Royal exige dos seus examinadores e dos alunos, as professoras 
capricharam nos mínimos detalhes nos ensaios. Além da parte técnica 
clássica, as alunas aprenderam técnicas de dança moderna e folclórica. 
O Sírio continua a ser um dos poucos clubes em São Paulo a oferecer 
essa categoria (método Royal) de ballet. As classes levam em conta 
a faixa etária das crianças e diferentemente dos adultos, as crianças 
já sabem os movimentos que irão ser exigidos pelos examinadores, 

por isso a razão de um 
ensaio mais específico. 
Os graus (grads) vão do 
Pré-Primary (Primário) 
até o oitavo grau, a 
partir do qual a aluna 
pode se aperfeiçoar e alçar o status de professora, examinadora ou 
bailarina profissional.  A Royal está em mais de 84 países e seus 
diplomas são válidos internacionalmente. Os resultados só serão 
divulgados nos meses de setembro e outubro.

Inscrições abertas para o ballet no mês de agosto, lembrando que 
o ano letivo da Royal inicia-se neste período. Assim já começamos 
a preparação para os exames de 2009 e para o espetáculo “Alice no 
país das maravilhas” que acontecerá no final do ano.    

N

Exame da Royal Academy of Dance
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Circuito de Palestras | CULTURAL

Circuito de Palestras – Sírio 2008

ircuito de palestras, é assim que podemos chamar os 
inúmeros eventos realizados no E.C. Sírio. Nestes últimos meses 
esses acontecimentos movimentaram o setor cultural do Clube 
que foi “encerrado” no dia 18 de junho com a palestra da Sra. 
Mara Gabrilli.

Dentre as palestras, diferentes temas inclusive o lançamento 
do livro escrito pelo associado Marcos Schaim), com o título: “A 
História Brasileira através da Filosofia do Direito” que ocorreu no 
dia 23 de abril.  Dia 26 de abril foi a vez do Dr. Prof° José Farhat 
o Mundo Árabe ganhou destaque com a palestra “O despertar 
do Mundo Árabe a partir da 1ª grande guerra”. Na sequência, 
dia 31 de maio uma palestra excelente, vide a repercussão e o 
número de participantes, comandada pelo renomado professor Dr. 
Ahmad Serieh, a “Civilização na Síria” teve como ponto principal 
as novas descobertas arqueológicas daquela região. Para finalizar 
o “Circuito de Palestras”, no dia 18 de junho a Vereadora Mara 
Gabrilli ministrou a palestra “Derrubando Barreiras: superação e 
acesso para todos”.  Mais uma vez o “Cultural” ofereceu ao 
associado informação e conhecimento. 

C

O Prof. Dr. Ahmad Serrieh deu 
uma “aula” sobre a Síria
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Fechando as Torneiras 
do Desperdício 

ADMINISTRAÇÃO | Racionamento de Água

egundo estudos de renomados institutos 
internacionais a água do nosso planeta está 
terminando. Isso é preocupante pois nossos 
filhos e netos poderão ser as futuras vítimas. Com 
isso, há uma mobilização mundial com relação a 
esse assunto, pois a possibilidade existe e é real. 
O E.C. Sírio percebendo a gravidade da situação 
faz questão de se engajar neste “movimento”, 
até porque quanto mais desperdício se dá, mais 
caros vão ficando os serviços de esgoto e água. 
Pensando nisso, tanto no desperdício da água 
como no desperdício no “bolso”, desde o início 
do ano o “administrativo” do Clube tomou uma 
séria decisão e literalmente fechou as torneiras 
do desperdício. Uma empresa especializada foi 
contratada pra fazer esse controle da demanda de 
água e 6 meses depois o resultado é nítido. 

Isto é bom tanto para o Clube quanto para 
o meio ambiente.

S

Mês Média de 
consumo 

anual
Consumo 
Real m3

Economia 
Real (%)

Jan-08 3.562 2.725,0 -23,5%

Fev-08
3.562 1.844,0 -48,2%

Mar-08
3.562 2.209,0 -38,0%

Abr-08
3.562 2.522,0 -29,2%

Mai-08
3.562 1.566,0 -56,0%

Jun-08
3.562 2.650,0 -25,6%
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Próxima parada: Alsace e Bordeaux.
O inverno paulistano ficou ainda mais charmoso...

A tradicional e histórica Alsace e Bordeaux, uma das mais 
importantes regiões vinícolas do planeta, são os temas do brunch 

mais famoso da cidade.
O premiado Chef Patrick Ferry faz no Tour de France uma releitura 

gastronômica das duas localidades, que os paulistanos vão 
saborear em um ambiente com muita cultura e música.

Bon appétit! Bon hiver!

Restaurant Aquarelle, aos domingos, das 12h30 às 16h30.

Rua Sena Madureira, 1.355 - Tel 55 11 3201-0800 - www.sofitel.com.br
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Festa Junina Lar Sírio 85 Anos 

GERAL | Festa Junina / Lar Sirio

unho trouxe para o Lar Sírio mais uma comemoração, a tradicional 
Festa Junina do Lar, que este ano teve um gosto todo especial, pois faz 
85 anos que o Lar abriu suas portas, proporcionando proteção e carinho 
às crianças e adolescentes através de seus projetos.

A festa foi uma diversão; canaleta, roleta, argola e pescaria fizeram a 
alegria das 160 crianças que participam dos programas do Lar. O abrigo 
conta com 80 crianças e o Pase (Programa Apoio Socio-Educacional) 
e o Núcleo Sócio-Educativo que atende as crianças no contra-turno da 
escola.

Nas barracas, nossos voluntários entretinham os convidados de 
todas as idades. Enquanto as crianças jogavam para ganhar prendas, os 
adultos aproveitavam as bebidas e as comidas típicas, como o churrasco, 
a carne louca, a canjica, o quentão e claro, o vinho quente, sem falar da 

Padaria do Lar Sírio que com a parceria dos padeiros do Hospital Sírio 
Libanês produziram deliciosos croissants e brioches. 

Nossos atendidos, ainda, deleitaram seus pais com as inesquecíveis 
apresentações de dança, da quadrilha - com suas roupas coloridas e 
os chapéus de palha - ao dabke - a tradicional dança de origem árabe. 
Buscando maior tranqüilidade e segurança, os convidados contaram 
ainda com estacionamento com manobrista, já a segurança da Festa 
Junina foi realizada pela Guarda Civil Metropolitana, facilitando o 
serviço na portaria e proporcionando um ambiente seguro no interior 
do evento.

E foi assim! Mais de três mil convidados divertindo-se com  
a banda de forró universitário que animou o fim de tarde ensolarado, 
finalizando o dia de comemoração com temperatura agradável  
para todos.

J
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HOMENAGEM

Uma noite especial

 ma noite especial, assim podemos definir a homenagem que o 
Conselho Estadual Parlamentar das Comunidades de Raízes e Culturas 
Estrangeiras (CONSCRE) e a Assembléia Legislativa do Estado de São 
Paulo prestou às personalidades representantes das comunidades 
estrangeiras. Representando a comunidade árabe ninguém menos que 
o Diretor de Relações Institucionais e Conselheiro do E.C. Sírio, Sr. 
Rezkalla Tuma.

Com o auditório “André Franco Montoro” absolutamente lotado 
o Sr. Rezkalla foi a grande personalidade de noite, ovacionado pelo 
público em grande parte de seu discurso, onde fez questão de exaltar o 
sentimento de ser brasileiro. Com participações de nomes importantes 
da política nacional e com a presença da Diretoria Executiva do E.C. 
Sírio, o Sr. Rezkalla Tuma recebeu a homenagem das mãos de dona 
Sônia Tuma e do Sr. Roberto Badra Sallum, Tesoureiro Geral do E.C. 
Sírio. 

Logo após a solenidade de homenagens, houveram apresentações 
de canto, dança e degustações das comidas típicas no Hall Monumental 
do Palácio Nove de Julho, tudo produzido pelas comunidades. O E. 
C. Sírio, representando a comunidade árabe, se fez presente com seu 
grupo de dança, onde foi apresentado o Dabke, com muita animação 
e desenvoltura. Parabéns ao E.C. Sírio e ao Sr. Rezkalla Tuma.

U
Sônia Tuma, Sr. Rezkalla Tuma e Sr. Roberto Badra Sallum

Diretoria Executiva do E.C. Sírio e o Sr. Rezkalla Tuma (ao centro)

Grupo de Dabke do Sírio representou 
a Comunidade Árabe
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Diretoria Executiva 
Gestão 2007-2008

Presidente 
Raul Sarhan
Vice-presidente Administrativo 
Marcelo Audi Cateb
Vice-presidente Social 
Fabio Kadi
Vice-presidente de Esportes 
Fábio Edson Bunemer
Secretário Geral 
Marco Aurélio Ferreira Lisboa 
Diretor Secretário 
Cesar Ibrahim David 
Diretor Secretário Adj. 
Luiz Felipe Dias Farah
Tesoureiro Geral 
Roberto Badra Sallum 
Diretores de Patrimônio 
Fabio Said Bittar e Marcelo M. Nahas
Diretor Social 
Antonio Bento M. Conde
Diretoras Sociais Adj. 
Margareth Palermo e Silmara Emmanouilides
Diretora Cultural 
Zuleika Nunes de Oliveira
Diretor Recreativo 
Iskandar R. Jabbour  
Diretor Recreativo Adj. 
Armando Comparato 

Diretor de Sede 
Salvador N. Porcelli 
Diretor de Sede Adj. 
Oswaldo Jorge 
Diretor de Bar e Restaurante 
Fabio Girardelli M. Costa 
Diretores de Bar e Restaurante Adj.
Julio Ricardo Mitne, Luiz Flavio Gebara 
e Claudio Antonio de Almeida
Diretor de Informática  
Messias Lucca Cabaritti Jr.  
Diretor de Suprimentos 
Carlos Zarzur
Diretor de Suprimentos Adj. 
Paulo César Braga Gubeissi
Diretor de Eventos 
Marcos Demetrio Haik
Diretor de Eventos Adj.  
Sergio Quintero
Diretor de Marketing 
Pedro Azevedo
Diretor de Marketing Adj.
Vinícius Paes de Almeida Joseph
Diretor de Recursos Humanos 
Michel Mouaccad Junior
Diretores de Esportes 
Washington Joseph, Duilio Saba, Marcos 
Trabulsi Ashcar e José Luiz Caetano
Diretor de Relações Institucionais 
Rezkalla Tuma
Assessor da Vice-presidência Social 
Fabio Trabulsi

Conselho Superior de 
Administração 
 
Presidente: Ademar Ashcar 
Vice-presidente: Nicolau Francisco Neto 
Secretário: Ricardo Cardoso Saddi

Comissão de Planejamento 
e Obras

Daniel Chequer, Fábio Said Bittar, Ghassan 
Zein, Ricardo Bittar e Marcelo Maurício Nahas
Suplentes 
Alberto Azank Junior e Ibsen Puleo Uvo

Comissão de Eleições

Abrahão Henrique Badra, Fábio 
Maluhy e Rezkalla Tuma
Suplentes 
Roberto Cabariti e Renato Tuma

Comissão de Julgamento 
do Conselho Superior 
de Administração

Célio Saccab, Danilo Chucralla 
Chaccur,Lamys Mitre, Mauro Delphim 
de Moraes e Ricardo Cardoso Saddi
Suplentes 
Luis Cláudio Mahana e Roberto Day Jr.

Conselho Fiscal
André Gesini, Chead Benedito Haddad, Carlos 
Raif Lotaif, Roberto Naccache e Sérgio Sallum
Suplentes 
Luis Cláudio Mahana e Roberto Day Junior
 
Conselho de Orientação

Presidente: Renato Tuma 
Vice-presidente: Roberto Cabariti 
Secretário: Walter Joseph Sabga
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O HCor tem uma boa e uma má notícia para dar a você. A má é que o estresse pode causar diversos problemas
à saúde, como elevação da pressão arterial, entupimento da artéria coronária, insônia, gastrite e até depressão.
A boa notícia é que ele é muito fácil de ser combatido: com a prática de atividades físicas e momentos de 
relaxamento. Muita gente não acredita, mas o lazer é tão importante quanto o trabalho. Há mais de 30 anos, 
o HCor coloca a tecnologia, a competência e o calor humano a serviço de sua saúde. Isso envolve, além 
dos diagnósticos precisos e tratamentos nas mais diversas áreas da medicina, o incentivo à prevenção. 
E fale a verdade: nunca uma recomendação médica foi tão fácil de seguir à risca. 
O HCor faz bem para o coração. Faça você também.

Tel.: (11) 3053 6611
www.hcor.com.br
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