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PALAVRA DO PRESIDENTE
Caros associados

Esta edição da revista Sírio 
chega até vocês repleta de 
novidades. Porém, antes de 
irmos a elas, gostaria de falar 
das eleições que tivemos no 
Clube nos meses de setembro e 
outubro. Em 25 de setembro, os 
associados do Esporte Clube Sírio 
compareceram ao clube para 
participar da eleição do Conselho 
Superior de Administração. Foram 
escolhidos sessenta conselheiros 
para o mandato 2022-2026. 
No dia 29 de outubro houve 
a posse destes conselheiros 
eleitos.  Nesta mesma reunião 
do Conselho Superior foi eleita 
por aclamação e empossada a 
nova Mesa Diretiva do Conselho 
para o biênio outubro de 2022 
a outubro de 2024 que será 
formada por:  Fábio Said Bittar 
(Presidente), Carlos Zarzur 
(Vice-Presidente) e Fábio Edson 
Bunemer (Secretário Geral). 
Parabéns a todos os eleitos, tenho 
certeza que farão um grande 
trabalho pelo Clube. Gostaria de 
estender estes cumprimentos 
aos novos membros da Mesa 

Diretiva do Conselho Superior de 
Administração e do Conselho de 
Orientação. 

Também houve a eleição para a 
Diretoria Executiva biênio janeiro 
de 2023 a janeiro de 2025. Tenho 
a felicidade de compartilhar com 
vocês que, a chapa a qual fiz 
parte, foi eleita por aclamação. 
Estarão juntos comigo para o 
próximo biênio como Vice-
Presidente Administrativo 
– Alberto Azank Júnior, Vice-
Presidente Social reeleito Cesar 
Ibrahim David, Vice-Presidente 
Esportivo – André Mouaccad, 
Secretário Geral – Rodrigo Dib e 
Tesoureiro Geral – Marcos Feres 
Sallum. Nosso trabalho continua 
mais firme que nunca, sempre 
em prol do Sírio. 
Sobre as novidades do 

Clube, você participou da 
inauguração do Sírio Acqua Park? 
Modernizamos e ampliamos as 
possibilidades de uso da nossa 
tradicional piscina infantil, agora 
ele é mais uma atração para a 
criançada neste verão. Além do 
Sírio Acqua Park, temos muitas 
obras entregues ou em fase 

de finalização espalhadas pelo 
Sírio: o vestiário da família, a 
nova iluminação em led das 
Quadras de Tênis 1 e 2 (que 
também contam com uma nova 
arquibancada). Temos também 
as reformas da Sala Jovem, da 
área de ginástica ao lado do Poli, 
novos aparelhos na Academia 
entre outras modernizações. 
Confira a seção Melhorias nesta 
edição e veja tudo o que temos 
feito pelo Sírio. 

Para finalizar, gostaria de desejar 
para toda a Família Sírio um 
2023 com muita saúde, alegria, 
paz e amor. E nos vemos pelo 
Clube!

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

Fábio Said Bittar
Presidente do Conselho Superior de 
Administração. 
Gestão 2022-2024

Prezado Associado,

Como Vice-Presidente 
Administrativo na gestão 2021-
2023 eu pude ajudar o Presidente 
da Diretoria Executiva, Marcos 
Demetrio Haik, na nobre tarefa 
de administrar e modernizar 
o Esporte Clube Sírio. Agora, 
como Presidente da Mesa 
Diretiva do Conselho Superior 
de Administração, para o biênio 
outubro de 2022 a outubro de 
2024, eu continuarei (assim 
como os demais membros 
da Mesa Diretiva) a apoiar e 
contribuir da melhor forma 
possível à nova gestão do 
presidente Marcos Demetrio 

Haik, agora para o biênio janeiro 
de 2023 a janeiro de 2025. Conte 
com nosso apoio, presidente 
Haik. 

Gostaria de aproveitar este 
espaço para parabenizar as 
conselheiras e conselheiros 
eleitos em setembro para 
o Conselho Superior de 
Administração, mandato 2022-
2026. O Conselho Superior 
de Administração é o poder 
soberano do Clube dentro de 
suas atribuições. Meus parabéns, 
também, para todos os novos 
membros das comissões do 
Esporte Clube Sírio. Tenho certeza 
de que, juntos, continuaremos 

a fazer um grande trabalho em 
prol do Sírio e de todos seus 
associados. Para terminar, gostaria 
de deixar aqui meus mais 
sinceros votos de renovado Ano 
Novo a todos.

PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO



5

A Jornada de Férias do DEPAM de julho foi um 
sucesso. Ocorrida durante todo o mês, a Jornada 
reuniu mais de 100 crianças por dia ao longo de 

quatro semanas e teve atividades para todos os gostos. 
Confira abaixo os melhores momentos da Jornada 
neste julho.

JORNADA DE FÉRIAS DO DEPAM
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E lembre-se, aqui no Clube a diversão nunca 
acaba. De terça a sexta tem Vivências, para as 
turminhas de 2 e de 3 a 5 anos e Iniciação 
Esportiva, para a turma de 6 e 7 anos. 

Aos sábados e domingos, tem Turma do DEPAM, 
durante todo o dia! Para mais informações,  
é só dar um pulo na Sala do DEPAM (ao lado  
da Sala do Sapo).
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CLÍNICA BABY GYM
O Esporte Clube Sírio realizou um intercâmbio 

com a equipe de Ginastica Artística da Associação 
Desportiva Classista Mercedes Benz em 1º de julho. 

Houve muita troca de experiência com todas as 
crianças participantes e todas ganharam brindes e 
certificado de participação.

ATLETAS REPRESENTAM
O SÍRIO NA HEBRAICA
O Departamento de Ginástica Artística participou 

da 39ª Olimpíada de Escola de Esportes  
“A Hebraica”, levando 17 alunas para o evento. 
O desempenho das atletas resultou em uma bela 

apresentação e receberam vários elogios (Pais  
e outras instituições). 
Participaram nas categorias A e B representando  

o Clube as atletas: 

Categoria A (6 e 7 anos)
Alice Peixoto Minson
Diana Peixoto Minson

Gabriela Baraldi Canuto
Isabel Brienza de Proença Sá

Julia Eid Youssef
Maria Eduarda Bittar

Maria Luísa de Carvalho Cunha
Maria Luiza Kherlakian Caminha

Pietra Simões Sarte
Stella Pioner Borbolla

Categoria B (8 e 9 anos)
Beatriz Bargieri Duarte

Helena Duarte Barros Pereira
Isabel Bock Artigas Ferraz

Isabela Menin Rocha
Olivia Casillo Rocha
Olivia Chatah Gomes

Rafaela Noronha de Araújo
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GINÁSTICA MASCULINA
Você sabia que o clube 

Sírio tem aula de Ginástica 
Geral voltada para o público 
Masculino. Essas aulas são 
desenvolvidas especificamente 
para esse público, sempre 
respeitando o limite físico 
de cada participante.  Na 
atividade acontecem Aulas de 
alongamento, treinos com 
pesos, Aulas Funcionais, Aluna 
de abdominal, dentre outros. 
Venha conhecer essa 

modalidade, ela acontece de 
terças e quintas feiras na Sala 
Multiuso 1 das 19h às 20h

ALTITUDE PARK
No período de férias, em 27 de julho, o 

Departamento de Ginástica Artística realizou um 
passeio para o Altitude Park com a participação de 
oito alunas. O passeio foi bem proveitoso pois elas 
conseguiram fazer transferência das habilidades 
obtidas em aula no Park e se divertiram muito. 
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NATAÇÃO
A equipe de Natação de Esporte Clube Sírio este 

ano veio com tudo de melhor para atender todos 
os praticantes. Além das aulas bem desenvolvidas 
para crianças e adultos na modalidade, foram 
realizados eventos, festivais, avaliações e aulas 
temáticas em datas comemorativas.  Contamos 

com professores muito bem qualificados e 
credenciados na Metodologia Gustavo Borges.  
E para tornar ainda mais especial, esse ano 
completamos 10 anos de parceria com a 
Metodologia Gustavo Borges. Confira os horários 
das aulas na Secretaria Esportiva.

Neste segundo semestre o Campeonato Interno retornou com  
força total. A disputa entre as equipes está bem equilibrada, disputada 
ponto a ponto. 
Os playoffs se aproximam e nenhum time quer ficar de fora dessa.

CAMPEONATO INTERNO 
DE BASQUETE

Interno Basquete - Classificação 08/10/2022
Posição Time Pontos ganhos Jogos Vitórias Derrotas

1 Suns 13 8 5 3
2 Lakers 11 6 5 1
3 Miami 9 5 4 1
4 Charlote 8 7 1 6
5 Chicago 7 6 1 5

PROFESSORES: CRISTIANE OLIVEIRA, DENISE MELO, ELIDA PAULA, FERNANDA ARANTES, GABRIEL AGUSSO, GUSTAVO NORONHA, MICHELE SABINO, 
PRISCILA RUIZ, RODRIGO GARRIGOS. ESTAGIÁRIOS:  ISADORA DE SOUZA E LÍVIA CRISTINA. GUARDA VIDAS:  FÁBIO
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No dia 27 de agosto, o Basquete Menores participou da 
39ª Olimpíada de Escola de Esportes “ A Hebraica”. 
A molecada representou muito bem o Clube Sírio e 

fomos campeões invictos. Parabéns a todos os atletas.

BASQUETE MENORES É CAMPEÃO

No dia 03 de setembro, o Vôlei Menores participou do Torneio do Clube Pinheiros com duas categorias: 
Sub 10 e Sub 12. No total, vinte e três atletas participaram do torneio. Desta vez o título não veio, mas 
nossas atletas representaram muito bem o Clube (Sub 10 - 3º colocado e Sub 12 - vice-campeão). Parabéns 
a todas as atletas do Vôlei Menores.

VÔLEI: TORNEIO
DO CLUBE PINHEIROS
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Entre os dias 19 e 22 de julho, ocorreu o Winter Tennis, um camp de treinamento para os nossos 
pequenos tenistas. Nossos tenistas puderam experienciar uma semana de treinamento intensivo de tênis, 
com foco na parte física, técnica e tática do jogo.

II WINTER TENNIS

Em 24 de setembro, foi realizado um amistoso de duplas femininas entre o Esporte Clube Sírio e o Clube 
Atlético Monte Líbano. Foi uma tarde repleta de encontros e diversos jogos, proporcionando muitas 
trocas de experiências e uma competição sadia.

AMISTOSO SÍRIO 
X MONTE LÍBANO
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No dia 20 de agosto ocorreu a nossa V Davis Sírio, depois de 2 anos 
sem o torneio, devido a pandemia.
O torneio da família do Sírio não poderia ter sido melhor, com 

muitos jogos, integração e diversão, onde os participantes do evento 
puderam usufruir de uma tarde muito agradável em nosso clube. 
Agradecemos a todos os nossos patrocinadores: Dr. Ghattas, Grupo 
V.Santos, Gattaz Engenharia e Pulire.

V DAVIS SÍRIO
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No dia 13 de agosto, ocorrreu nosso Torneio Infantojuvenil chaves 
vermelha e laranja, masculino e feminino. O torneio contou com mais 
de 50 crianças, de 05 a 10 anos, e foi um verdadeiro sucesso. 
Nossos pequenos tenistas puderam sentir como é disputar um torneio, 

porém sempre focando no fair play e na participação.

XII INFANTOJUVENIL
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AMISTOSOS
Como parte de preparação para a reta final da 

Copa Sírio Kids e visando a integração com times 
convidados, o Sírio promoveu alguns amistosos 
no Futebol de Menores. As categorias sub 9 e 
sub 11 enfrentaram o Anhembi Tênis Clube. A 
categoria sub 13 jogou com o Colégio Vértice e 

com a Escola Viva. Já o sub 16 recebeu os times 
do Sport Clube Atlético Paulista e do Colégio 
Vértice. Ao todo, mais de 200 pessoas estiveram 
presentes na Arena Maktub durante a manhã de 
20 de agosto para prestigiar os garotos do Esporte 
Clube Sírio.

SUB 13

SUB 11

SUB 09
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FESTIVAL CLUBE A HEBRAICA

FUTEBOL 7 SOCIETY

O Esporte Clube Sírio participou da 39ª 
Olimpíadas da Escola de Esportes - A Hebraica. 
O evento aconteceu no dia 27 de agosto, na 
sede do Clube Hebraica. As categorias sub 5 

e sub 7 foram representadas do Futebol de 
Menores no festival. Nossos garotos fizeram 
bonito e, ao final da participação, foram 
premiados com medalhas.

Dando sequência ao trabalho de formação e 
integração, o Futebol 7 Society fez um amistoso 
com equipe convidada antes das férias do meio 
do ano. Dessa vez, o time sub 17 de Futebol 7 
Society do Esporte Clube Sírio realizou o jogo 
contra a equipe do Ordin FC, ficando no empate 
em 2x2. Para os associados interessados em 
participar da modalidade, os treinamentos da 
modalidade acontecem todas terças e quintas, 
no Society Adulto. 
A categoria sub 15/16 treina às 18h30, 

enquanto o sub 17/19/20 fica com o horário 
das 19h30.
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COPA SÍRIO 2022

ESPANHA CAMPEÃ DA COPA SÍRIO KIDS SUB 16 

Após parada para as férias de julho, a Copa Sírio 
voltou com tudo para a reta final da temporada 2022. 
Movimentando e agitando o Clube, a competição 
conta ao todo com quatro categorias (Principal, 

Veteranos, Masters e SuperMasters), com três turnos 
durante o ano. Os campeões de cada turno, mais o 
campeão da classificação geral se garantem na Super 
Semifinal, que acontecem no final do ano.

A Espanha fez uma campanha irretocável na Copa Sírio Kids 2022 
na categoria sub 16.  Dona do melhor ataque e da melhor defesa, a 
seleção espanhola venceu a classificação geral  da competição e, ainda 
por cima, venceu os três turnos da categoria. Com isso, ela nem  
precisou das finais e assegurou o título de campeã da temporada de 
2022 da Copa Sírio Kids. 
Ao todo, a equipe do capitão Rafael Rabbath, teve dez vitórias, um 

empate e somente uma  derrota durante a competição.  
Com mais de 35 gols feitos durante o ano, o artilheiro da 

competição só poderia vir da  Espanha. Ryan Zidane, com 20 gols, 
levou o prêmio de artilheiro da competição. Já Pedro  Pacheco foi o 
goleiro menos vazado, com apenas 12 gols sofridos.
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GRAND PRIX SUB 5/ SUB 7
Assim como no 1º semestre de 2022, a volta 

das férias voltou com tudo no Departamento de 
Futebol de Menores. No dia 13 de agosto, tivemos o 
tradicional Grand Prix das categorias sub 5 e sub 7 no 
Ginásio Poliesportivo. O Esporte Clube Sírio recebeu 

as equipes do Red Soccer e do Rosário Central para 
uma manhã de muitos jogos e animação.
Ao final, promovendo o espírito esportivo e a 

confraternização entre as equipes, todos foram 
premiados com medalhas.
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RECREAÇÃO PANINI
Em 7 de setembro, a galera do Futebol de 

Menores compareceu à Arena Maktub para 
participar de um grande evento. A Panini 
junto com o Departamento de Esportes 

distribuiu o tão esperado álbum de figurinhas 
da Copa do Mundo 2022. Foi uma ótima 
oportunidade para trocar figurinhas e 
completar o álbum da Copa.
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SÍRIO VAI À FRANÇA E 
SURPREENDE

O departamento de Futebol de Menores 
promoveu em outubro uma viagem para França, 
onde nossos atletas tiveram a oportunidade de 
praticar com treinadores da Seleção Francesa de 
Futebol (F.F.F) dentro do Centro de Treinamento 
da l’Equipe de France, denominado FFF Académie 
Clairefontaine.
Em 4 sessões de treino, com diferentes 

treinadores, nossa equipe pode vivenciar 
diferentes estilos de treinos, superando a barreira 
da língua e contribuindo muito para a formação 
esportiva dos atletas. Após a sequência de 
treinamentos nossa equipe jogou um amistoso 
com a equipe Rueil Malmaison e levou a melhor, 
com placar final de 3x1.
Logo no início do jogo abrimos o placar com 

Lucas Trujillo, nosso Trem Bala, num lance claro 
de camisa 9! O jogo seguiu truncado, com muita 
qualidade de passe dos adversários. Até que num 
chute de fora da área Nicolas Ruivo fez mais um, 
dando algum conforto pra equipe do Sirio. O 
confronto continuou muito pegado, destacando 
Dudu Romanholi, o caçula da equipe, que mostrou 
futebol de gente grande disputando cada bola 
que passava na lateral direita. Encaminhando pro 
final do jogo, Bernardo do Val ampliou o placar 
para 3 a zero em outro chute de fora da área. No 
final do jogo o time adversário diminuiu, mas não 
houve tempo suficiente para uma recuperação. 
Importante destacar as defesas dos goleiros Mateus 

Trujillo, João Pedro Sallum e Thomás Temporão, 
que mesmo improvisado na posição fecharam a 
meta, garantindo a vitória do Sirio por 3 a 1.
Ao final do jogo, a equipe adversária ofereceu 

uma festa de confraternização com muita 
mistura de língua, autógrafos, troca de cultura e 
risadas! Durante a estadia na França, as crianças 
foram acompanhadas de suas famílias que 
aproveitaram a semana para muito lazer, passeios 
culturais e esportivos e muita confraternização. 
O departamento oferece especial agradecimento 
ao Professor Christian Faccio, que acompanhou 
nossos meninos em todos os momentos, e a todas 
as famílias que prestigiaram a viagem!

Nossos atletas:
Antonio Fiorito Maciel (Toninho)
Bernardo Novak do Val
Eduardo Haddad Romanholi (Dudu)
Gabriel Temporão Hinrichsen
Guilherme Mazarakis Ruivo
João Pedro Forgas Sallum
Luca Haddad Romanholi
Lucas Mesquita Trujillo Rodriguez (Trem Bala)
Lucas Minson Peixoto
Matheus Mesquita Trujillo Rodriguez
Nicolas Mazarakis Ruivo (Nick)
Tomas Temporão Hinrichsen

Técnico: Christian Tedesco Faccio
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AMIGUINHOS NO LÍBANO

ASSOCIADOS NA MARATONA DE LONDRES

Um grupo de WhatsApp, formado por 23 
amigos que se conhecem há mais de 30 
anos, na sua maioria descendentes de sírios 
e líbaneses, sendo muitos deles sócios do 
Clube, e que tem como lema o princípio 
de que “a amizade não tem preço”, acabou 
fazendo uma viagem incrível para o Líbano. 
O roteiro incluiu alguns dos principais 

pontos turísticos do Líbano com as ruínas de 
Baalbeck, a Gruta de Jeita, Harissa, Biblos, 
as vinícolas de Ksara e Kefraya, o Vale do 
Bekaa, a Floresta de Cedros, shows, cassino, 
restaurantes, passeios por Zaytuna Bay, viagens 
de resgate de raízes na cidade de Rachaya e 
até uma rápida visita à Síria.

O atual Vice-presidente Social do Clube, Cesar Ibrahim David foi um dos 42 mil participantes 
da Maratona de Londres 2022. Ele completou a prova em 3h19 e 14 segundos. Também 
participou desta mesma prova o associado Fabiano Al Makul. Seu tempo na Maratona foi de 
3h21 e 34 segundos. Parabéns.
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ASSOCIADO VENCE NO MMA
O lutador e associado do Clube Diego Bianchini 

participou do evento Predador 43 Fighting 
Championship, evento de MMA realizado em 

Cancun (México) em 15 de outubro. O resultado 
não poderia ser outro: vitória contra o lutador 
mexicano Alberto Galera.
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INAUGURAÇÃO DO
SÍRIO ACQUA PARK
O Sírio Acqua Park, o novo parque aquático 

infantil do Clube Sírio, foi oficialmente inaugurado 
em 19 de novembro, um Super Sábado com 
diversas atrações durante todo o dia.  Para as 
crianças teve show e encontro com os personagens 
da Patrulha Canina e Toy Story, na piscina, Saltos 
Ornamentais, Stand-up Paddle, brincadeiras e 

monitoria aquática da Turma do DEPAM. Para os 
adultos houve a palestra Resiliência e Superação, 
na Sala Damasco, do nadador medalhista olímpico 
Bruno Fratus. Além da palestra, Bruno, junto com 
o Presidente da Diretoria Executiva do Sírio Marco 
Demetrio Haik, cortou a fita inaugural do novo 
parque aquático do Clube.
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NOVIDADES  
DA BIBLIOTECA

O país das Neves  (Yasunari Kawabata) 

A primeira versão desta obra foi publicada originalmente em 1937, mas foi apenas dez 
anos depois, já influenciado pelos acontecimentos da Segunda Guerra, que o escritor 
japonês laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1968 terminou a versão final deste 
romance sobre o amor espontâneo e sem nenhuma esperança de retribuição.  Neste livro, 
de grande repercussão no Japão e no exterior (inclusive com adaptações para o cinema), 
Kawabata expõe a densidade e as contradições das relações humanas por meio do encontro 
entre Shimamura, um culto senhor de posses, Komako, uma gueixa das montanhas, e 
Yoko, uma bela jovem provinciana, trazendo ao leitor um texto comovente e lírico ao 
extremo. Em vez de provocantes paixões, o desperdício do amor e o sacrifício pessoal dos 
personagens conduzem-nos a uma atmosfera gélida, com pinceladas de forte afetividade, 
em que o branco da neve e o frio penetrante contribuem para dar o tom melancólico da 
narrativa. Não à toa: a estação termal de Yusawa, que o escritor visitou pela primeira vez 
em 1934, serviu de inspiração para a criação do cenário onde se passa a história.

A Casa Amarela (Sarah M. Broom)

A Casa Amarela é um premiado romance biográfico sobre as gerações de uma família 
que viveram sob o mesmo teto em uma área negligenciada. Nem tudo é música em Nova 
Orleans, que foi devastada pelo Furacão Katrina. 
Dos escombros, restou a esperança de que o amor familiar pudesse reconstruir a 

dignidade submersa na catástrofe. Em uma narrativa sensível e ao mesmo tempo 
dinâmica e envolvente, a autora Sarah M. Broom toca em todas as rachaduras da casa onde 
cresceu junto a onze irmãos, expondo um universo marcado por desigualdades sociais, 
fatalidades e a vergonha internalizada de cada morador.

A Loja Dos Sonhos (Jojo Moyes)

Athene Forster abraçou a década de 1960 como poucos. Uma das jovens mais 
glamourosas de sua geração, era uma garota mimada e sem controle. Quando ela 
concorda em se casar, seus pais enfim respiram aliviados. 
Dois anos depois do casamento, contudo, os boatos de uma traição começaram 

a circular. Trinta e cinco anos depois, Suzanna Peacock percebe que ainda tem 
dificuldades para se desvencilhar das famigeradas histórias da mãe. Ao retornar a 
Dere Hampton, sua cidade natal, o único lugar onde encontra paz é em sua loja: 
uma mistura de cafeteria e brechó que vende de tudo um pouco, desde bijuterias de 
segunda mão a um expresso decente.
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Catarina de Siena (Sigrid Undset)

Com a técnica de fabulação dos grandes romancistas contemporâneos, Sigrid 
Undset conta-nos as experiências e visões místicas da beata popolana. 
A autora pôde reconstituir com precisão o universo espiritual da época, em seus 

primeiros sopros renascentistas, tendo como fontes de consulta os escritos de Tomás 
della Fonte, primeiro confessor de Catarina, e de Raimundo de Cápua, também seu 
confessor, biógrafo e testemunha cotidiana do milagre que foi a vida da santa.

Flores Para Algernon (Daniel Keyes)

Com mais de 5 milhões de exemplares vendidos e referência dentro das escolas 
dos Estados Unidos, a obra surgiu sobre as palavras de um homem de 32 anos e 
68 de QI: Charlie Gordon. Com excesso de erros no início do romance, os relatos 
de Charlie revelam sua condição limitada, consequência de uma grave deficiência 
intelectual, que ao menos o mantém protegido dentro de um “mundo” particular – 
indiferente às gozações dos colegas de trabalho e intocado por tragédias familiares. 
Porém, ao participar de uma cirurgia revolucionária que aumenta o seu QI, ele não 
apenas se torna mais inteligente que os próprios médicos que o operaram, como 
também vira testemunha de uma nova realidade: ácida, crua e problemática. 

Escravas do Amor (Nelson Rodrigues)

Escravas do amor é o segundo romance -folhetim de Nelson Rodrigues, publicado, 
como o primeiro - Meu destino é pecar -, em 1944, sob o pseudônimo de 
Suzana Flag. Crimes, mistérios, personagens pouco confiáveis e intensas tramas de 
amor for mam esta história, que, criada com o obje tivo de aumentar a venda de 
exemplares de O Jornal, onde era publicada, e priman do por despertar nos leitores 
a curiosida de pelo próximo capítulo, não abandona o olhar social crítico que marca 
as obras que Nelson assinou com o próprio nome.

O tumor (Ibrahim Al-Koni)

Um líder que ninguém jamais viu nomeia, por meio de seu mensageiro, um lugar-
tenente para representá-lo em certo oásis do vasto deserto saariano. Os critérios 
para essa escolha não são claros. O ritual de unção do eleito, diga-se assim, envolve 
o uso de uma túnica que logo se revela um instrumento a um só tempo sutil e 
monstruoso de controle e dominação desse lugar-tenente. O enredo todo, com suas 
idas e vindas, é um grande pretexto para a discussão que de fato interessa ao autor: 
os processos de corrosão e devastação desencadeados pela sede de poder e pelas 
ambições desmedidas que a acompanham. 

Pelo amor de Cassandra (Os Ravenels – Livro 6): A história de Cassandra (Lisa 
Kleypas)

Tom Severin, o magnata das ferrovias, tem dinheiro e poder suficientes para 
realizar todos os seus desejos. Por isso, quando resolve que está na hora de se casar, 
acha que deve ser fácil encontrar a esposa perfeita. Assim que ele pousa os olhos em 
lady Cassandra Ravenel pela primeira vez, decide que ela é essa mulher. O problema 
é que a bela e perspicaz Cassandra é tão determinada quanto ele, e faz questão de se 
casar por amor – a única coisa que Tom não pode oferecer. Além disso, ela não tem 
o menor interesse em viver no mundo frenético de alguém que só joga para vencer.
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ESCOLA SÍRIO: APRENDIZAGEM 
ATRAVÉS DE PROJETOS
A Escola sirio faz parte da história do Clube há 

mais de 24 anos, alinhando valores e fomentando 
o conhecimento de cada criança que cresce junto 
com a gente! Rodeada de atrativos, espaço seguro e 
muitos estímulos, as crianças têm na escola, assim 
como no Clube, uma continuidade de sua casa. Na 
Escola Sírio usamos a natureza e o espaço amplo 
do Clube como nossos aliados, transformando os 

espaços em “ salas de aula”. Nossa opção é pela 
aprendizagem através de projetos, que surgem 
a partir da escuta dos interesses das crianças 
integrando essa narrativa ao currículo. Assim, o 
aprendizado se torna carregado de sentido e aderido 
à realidade das crianças. As atividades podem ser 
mais vivenciais e divertidas, trazendo verdadeiro 
interesse ao processo de aprender!

Projeto: Os Quatro Elementos
As crianças do grupo 1: 

muito curiosas e interessadas 
pelo mundo que as cercam, 
inspiraram o projeto “os 
quatro elementos”. Observar 
diversos elementos da natureza 
encontrados pelo clube, como 
por exemplo: tatu bola.
Explorar a terra molhada, assim 

como diferentes tipos e texturas 
de terra...muitas aventuras 
surgiram a partir daí!

Professoras: Patrícia Parrillo e 
Luciana Oliveira
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Projeto “Era uma vez”
O projeto do grupo 1 e 2 manhã refere-se a magia do “ era 

uma vez...”. Os personagens estiveram representados em todas 
as atividades realizadas pelos espaços do Clube. Esse contato 
proporcionou momentos lúdicos, de encantamento e diversão, 
enquanto abria oportunidade para a criatividade e aprendizado.
Professoras: Patrícia Parrillo e Luciana Oliveira

Projeto: Embarque nessa história
“Embarque nessa história” é um projeto que foi desenvolvido 

a partir das observações relatadas pelo grupo 1 e 2 e seu 
especial interesse por leituras e histórias. A construção do 
barco como condutor de “viagens” veio para proporcionar 
momentos ainda mais interessantes durante as leituras pelos 
espaços do clube “.
Professoras: Patrícia Parrillo e Luciana Oliveira

Projeto: Sons que encantam
O mundo é cheio de sons! As crianças do grupo 2 

mergulharam nessa aventura para descobrir os sons da 
natureza, dos objetos, dos instrumentos, animais e do 
próprio corpo! A descoberta de tantas possibilidades 
e variedade sonora ampliou a percepção de mundo! 
Professora: Pamela Viana

Projeto:”Mulheres fortes”
O que a história de mulheres empoderadas pode ensinar a 

nova geração? E foi seguindo essa ideia que se deu origem 
ao projeto do g3: “Mulheres fortes”, entrando em nossa 
rotina por meio de histórias, roda de conversa, brincadeiras 
e vivências, estimulamos nossas crianças a refletir e se 
aproximar de diferentes culturas.
Professora: Jéssica Freitas

Projeto “A cesta” 
Utilizamos para este projeto o livro “Dona Maricota” 

que surpreende a todo o grupo 4, quando traz diferentes 
elementos dentro da sua cesta. Trazer para o real esta 
expectativa, é muito comemorado e surpreendente. 
Além do livro com a história da Dona Maricota, podem 
descobrir dentro de cestas vários itens como: letras, 
números, materiais de arte, e até jogos e brincadeiras, que 
possibilitam a vivência e exploração de diferentes aspectos 
da aprendizagem. 
Professora: Patrícia Andrade

Projeto: Comer para crescer!
A proposta do projeto é apresentar os alimentos de forma 

lúdica, para que os alunos do integral tenham curiosidade em 
descobrir/experimentar novos sabores e texturas. Diariamente 
conversamos sobre os alimentos que consumimos, e quais os 
benefícios de cada um para o nosso corpo.
Professora: Fabiana de Paula
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HISTÓRIAS DA 25 DE MARÇO
O Esporte Clube Sírio promoveu em 20 de 

agosto, a palestra “Histórias da 25 de Março”, 
com o associado Fernando Maluhy. Na palestra 
Maluhy fala sobre a rua 25 de Março, que fica 
no centro de São Paulo. Foi lá que os primeiros 
imigrantes árabes do Brasil estabeleceram suas 

lojas na chegada ao país. Em função da ligação 
histórica com a imigração árabe ao Brasil, a 
data de 25 de março foi estabelecida como o 
Dia Nacional da Comunidade Árabe no Brasil. 
A palestra, ocorrida na Sala Palmira, foi um 
sucesso entre os associados.
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EXAME ANUAL DA ROYAL
No dia 29 de junho, as alunas do Ballet realizaram o Exame da Royal Academy of Dance e obtiveram 

excelentes resultados, após muitos ensaios e muita dedicação sob os cuidados de nossos professores Virgínia 
Abbud, Lilian Mirandola e Bruno Cayses, contando também com o apoio de Flavia Assunção e, claro, da 
nossa grande referência e ex-professora Maria Helena Mazzetti. As alunas participantes e os níveis prestados 
foram: 

Os diplomas conquistados foram entregues no dia 29 de outubro em evento dedicado  
aos pais e familiares.

G1
Juliana Charmy Farkuh Sampar

Isabel Bock Ferraz
Ana Carolina Mateus Da Silva

Julia Boulos Ribeiro Dos Santos

G2
Catarina Delphim Rocha Santos

Marina Koloszuk

G6
Flavia Assunção
Marina Hajjar

INTF
Laura Gama
Julia Raduan

Sumaya Samed Saab

PPID-CA
Maria Eduarda Pessini Assad
Maria Cambiaghi Boaventura

Stella Pioner Borbolla
Serena Touma Falci

Luiza Portella Guglielmetti
Renata Portella Guglielmetti

Natalia Cury Koloszuk
Bianca Oliveira Andrade Neves
Helena Duarte Barros Pereira
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OFICINA CULTURAL 
INFANTOJUVENIL DE FÉRIAS
Durante o mês de julho, o Departamento 

Cultural promoveu diversas Oficinas Culturais 
de Férias para o público infantojuvenil. Em 7 
de julho a professora Ana Paula Jardine esteve 
à frente da Oficina de Mosaico. No dia 13 foi a 

vez da Oficina Splash, com Cris Gubeissi e no 
dia 23 aconteceu a oficina Tempero Magia, com 
Sylvia Bucanna. Fechando o mês aconteceu, no 
dia 28, a Oficina de Desenho com o professor 
Manoel Conti.
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MARATONA CULTURAL
ACESC 2022
Em 22 de novembro, aconteceu a Premiação da 

24ª Maratona Cultural ACESC. Como não poderia 
deixar de ser, o Esporte Clube Sírio teve muitas 
indicações e premiações. Além disso, o Clube sediou 
o The Voice ACESC Adulto e o The Voice ACESC 
Kids. Confira a seguir os premiados do Clube nesta 
edição: Master Chef - categoria: Doce Adulto, 
1º lugar - Angela Mina, Master Chef – categoria: 
Salgado Adulto, 2º lugar: Renata Haddad e 
Rubens Chammas. Mostra ACESC de Fotografia 
- categoria: PB 1º lugar: Elisete Gelati Ambar. 

Mostra ACESC de Artes Plásticas – categoria: 
Aquarela 1º lugar - Elisete  Ambar; categoria: 
Cerâmica 2º lugar: Vivian Wehba. Festival ACESC 
de Teatro – categoria: Iluminação Teatro Adulto 
- 2º lugar: Um contra todos, do Sírio. Festival 
ACESC de Teatro – categoria: Iluminação Teatro 
Infantojuvenil - 3º lugar: Aventura das 1001 noite; 
categoria: Trilha Sonora Teatro Infantojuvenil 2º 
lugar: A história do príncipe que nasceu Azul. Os 
premiados do Clube no The Voice e The Voice Kids 
estão nas fotos a seguir.
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Prestigiando o evento, da esquerda para a direita: Marcos Demetrio Haik (Presidente da Diretoria 
Executiva do E.C.Sírio), Lia Mara Jorge Aloe (Diretoria de Solidariedade da ACESC e Diretora 
Cultural do E.C.Sírio) e Sergio Zunder da Rocha (Presidente Executivo da ACESC)

The Voice ACESC
Categoria: Cantor 

1º lugar: Luiz Fernando Chaguri

The Voice ACESC
Categoria: Cantor

3º lugar: Paulo Costa

The Voice ACESC Júnior
Categoria: Cantora 

3º lugar: Giovanna Breanza

The Voice ACESC Júnior
Categoria: Cantor 

3º lugar: Raphael Halti

The Voice ACESC
Categoria: Cantora

1º lugar: Daniela Cabariti

The Voice ACESC
Categoria: Cantor

3º lugar: Georges Joseph Jazzar
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OS SEVEROS, UMA DINASTIA 
SÍRIO-ROMANA
Os Severos, primeira das dinastias sírias 

do Império Romano, ficaram famosos pela 
administração eficiente exercida por seus cinco 
imperadores: Sétimo Severo (193 a 211 d.C.); 
Geta (209 a 211 d.C.); Caracala (209 a 217 d.C.); 
Heliogábalo (218 a 222 d.C.); Alexandre Severo 
(222 a 235 d.C.).
Após o assassinato do Imperador Cômodo 

(192 d.C.), uma luta pelo poder eclodiu entre 
os principais líderes dos exércitos romanos. O 
então governante da Síria, Caio 
Pescênio Níger, declarou-se 
imperador e tomou Antióquia 
como seu quartel-general. Mas 
Sétimo Severo conseguiu ganhar 
o trono em Roma, iniciando 
um conflito entre ambos, que 
terminou em 194 d.C., com 
a derrota e a morte de Níger, 
fundando assim uma família 
governante conhecida como 
Dinastia Sírio-romana. Sétimo 
Severo era de origem cartaginesa, 
nascido em Leptis Magna, Líbia, 
e era casado com Júlia Domna, 
descendente de uma antiga 
família sacerdotal de Emessa 
(Homs) - que, portanto, se 
tornou a primeira imperatriz romana de origem 
síria e é considerada a mais importante da história 
do Império Romano -, com quem teve dois filhos: 
Caracala e Geta.
A primeira ação tomada pelo líder vitorioso foi 

dividir a Síria em dois estados; a Síria Interior e 
a Síria Fenícia, a fim de impedir as ambições de 
seus estados e exércitos pelo trono do Império. 
Vingando-se de Antióquia por sua lealdade 
ao oponente derrotado, tirou-lhe o título de 
Metrópole e de Capital da Síria, relegando-a a 
uma aldeia de Kome, pertencente à cidade rival 
de Latakia, que havia lhe declarado lealdade, 
concedendo a esta o título de Metrópole, 
tornando-a capital da Síria, e prestigiando-a 
em vários aspectos, como, por exemplo, com 
a realização de grandes obras, como o Arco do 
Triunfo de Severo, testemunho de sua vitória 

existente até hoje. Fez várias campanhas, ocupando 
a estratégica cidade de Nisibis e invadindo a 
Mesopotâmia, a Babilônia, Selêucia do Tigre e a 
capital Ctesifonte, forçando os Partos (dinastia 
persa) a ceder o norte da Mesopotâmia, tornando 
as cidades da região províncias romanas.
Severo morreu em 211 e, embora pretendesse 

que seus filhos Caracala e Geta governassem 
juntos, estes se mostraram incapazes de dividir o 
poder, culminando a sua rivalidade no assassinato 

de Geta pelo irmão, em 
dezembro daquele ano.
Marco Aurélio Antonino, 

nascido na Gália, conhecido 
como Caracala, primogênito de 
Sétimo Severo, sucedeu a seu 
pai e emitiu o famoso decreto 
“Constituição Antonina”, 
segundo o qual todos os 
residentes livres do Império 
receberiam os direitos da 
cidadania romana, significando 
que todos os habitantes da 
Síria se tornaram em 212 d.C. 
cidadãos romanos. Construiu 
muitos edifícios magníficos em 
diferentes partes do império, e 
em Roma as famosas Termas de 

Caracala, cujas ruínas persistem até nossos dias. 
Foi assassinado durante uma campanha contra 
os Partos, perto da cidade de Harran, no norte 
da Síria, revoltando seus soldados contra o seu 
assassino, Macrino, que instalaram Heliogábalo, 
o sacerdote do Deus Sol em Emessa, como 
imperador. Seu nome era Vário Ávito Bassiano e, 
ao se tronar imperador, adotou o nome Marco 
Aurélio Antonino. Porém, suas estranhas ações e 
comportamentos geraram ressentimento contra 
si e a sua mãe, Júlia Soémia, tendo sido ambos 
assassinados nas mãos da guarda imperial.
Assumiu o trono, então, o seu primo Alexandre 

Severo (222-235 d.C.), nascido em 1 de outubro 
de 208 d.C., na cidade de Arca Cesareia, na 
província romana da Síria Fenícia. Devido à sua 
pouca idade, apenas 13 anos, quem de fato detinha 
as rédeas do poder era a sua mãe, Júlia Maméia, 

Arco do Triunfo de Sétimo Severo em Latakia, Síria
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que atuou como regente de Roma durante sua 
menoridade. Seu governo se distinguiu pela prática 
de uma política justa e racional, com que concedeu 
a Damasco e a Bosra os direitos de uma colônia 
romana. O seu reinado foi menos extravagante e 
dissoluto, mas marcado por algumas guerras, que 
ameaçavam diminuir o território imperial, tendo 
sua atitude pacifista desagradado suas legiões, que 
a interpretaram como um sinal de covardia. Foi 
assassinado em 235 d.C., fato que determinou o 
fim da Quarta Dinastia Imperial.

Podemos afirmar que a influência da Dinastia 
Sírio-romana em todos os aspectos da vida 
do Império durante os séculos II e III foi 
impressionante - a primeira de origem não 
romana e cujos imperadores causaram mudanças 
importantes e profundas em toda a sua estrutura:
A Imperatriz Júlia Domna, considerada 

por consenso de historiadores antigos e 
contemporâneos a mais poderosa na história do 
Império Romano, convidou grande número de 
dignitários intelectuais do Império, especialmente 
pensadores, conselheiros e juristas de sua pátria, 
a Síria, como os famosos juristas Papiniano e 
Ulpiano, fazendo com que seu palácio se tornasse 
ponto de encontro de grandes mentes, o que 
propiciou substancial avanço intelectual e cultural.
Construíram vários monumentos, edifícios, 

templos, teatros, arcos triunfais e complexos 
arquitetônicos, que contribuíram para o 
desenvolvimento da identidade arquitetônica 
do Império Romano. Sob tal reinado, o 
Império Romano atingiu sua maior extensão, 
compreendendo mais de cinco milhões de 
quilômetros quadrados.

Vários éditos decretados por seus imperadores 
contribuíram significativamente para a melhora 
de muitos aspectos da vida de cidadãos, 
soldados e generais romanos, como, por 
exemplo, a “Constituição Antonina”, que 
concedeu a cidadania romana a todos os 
súditos, considerada uma importante reforma 
legislativa nas leis do Império, que beneficiou 
mais de 30 milhões de habitantes.
O famoso legislador e jurista Papiniano, 

conselheiro especial de Sétimo Severo e primo 
da Imperatriz Júlia Domna, promulgou centenas 
de leis, decisões jurídicas, e regulamentos 
que provocaram avanços no direito romano, 
impregnando-o com caráter de humanidade, 
igualdade e justiça social.
As Termas de Caracala, considerada a segunda 

maior e a mais bela e luxuosa do Império Romano 
durante toda a sua história, influenciaram 
arquitetos ao longo dos séculos, como Donato 
Bramante no Renascimento, autor do projeto da 
Basílica de São Pedro, no Vaticano. Fontes históricas 
confirmam a tolerância religiosa dos imperadores 
da Dinastia Sírio-romana, permitindo a diferentes 
cultos o estabelecimento de seus próprios templos. 

Como síntese da influência da Dinastia Sírio-
romana, citamos palavras de Juvenal, poeta e 
retórico romano: “A água do rio Orontes está 
fluindo no rio Tibre, trazendo consigo a língua da 
Síria, a cultura da Síria e os costumes da Síria”.
 

Gabriel Sayegh
“Síria - Culturas, Civilizações, Estados, Reinos e 
Impérios” - Prof. Dr. Ayman Esmandar

Júlia Domna

O Imperador Sétimo Severo
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O CROCHÊ PODE SER UM 
GRANDE ALIADO PARA O BEM-ESTAR 

Falta de ânimo, cansaço mental, monotonia… 
Dar fim a esses incômodos pode ser simples 
e prazeroso. Pesquisas comprovam que fazer 
crochê é uma excelente terapia. A professora 
Simone Eleotério assina embaixo. “Criar algo 
com as próprias mãos é a possibilidade de se 
expressar. É também uma maneira de aumentar 
a concentração e, assim, conservar as atividades 
cerebrais a todo vapor, nos mantendo longe 
de males como depressão e Alzheimer”, diz 
Simone, que também é consultora da Linhas 
Círculo. Saiba mais sobre os efeitos positivos do 
crochê ao corpo e à mente. 

Por que o crochê ajuda a curar  
e prevenir doenças 
A atividade requer concentração, raciocínio 

e coordenação motora, o que ajuda a prevenir 
doenças degenerativas, como Alzheimer e 
Parkinson. Manter-se intelectualmente ativo 
também pode afastar a depressão e diminuir 
a ansiedade. A execução do trabalho altera a 
química do cérebro, diminuindo os hormônios 

do estresse e aumentando os níveis de serotonina 
e dopamina. Essas substâncias são responsáveis 
pelas sensações de bem-estar e prazer. Os 
movimentos repetitivos baixam a pressão 
sanguínea e geram uma sensação de relaxamento. 
Ainda estimulam a agilidade das mãos. 

Nos hospitais, é “remédio”
Alguns hospitais já adotaram a prática do 

croché para aliviar a tensão e a ansiedade dos 
pacientes e de seus familiares. O Hospital 
Geral de Itapevi, na grande São Paulo, participa 
do Projeto Tecendo a Vida. O trabalho é feito 
por voluntários que dão aulas de croché nos 
setores de pediatria, ginecologia, psiquiatria 
e ortopedia. Para Rosana Navajas Barbosa, 
supervisora da área pediátrica, “a atividade 
pode tranquilizar o acompanhante, refletindo 
no bem-estar do paciente”. Ela conta o caso 
de uma mãe que resistia à internação do filho: 
“Quando ela passou a frequentar as aulas se 
tornou mais receptiva e menos agressiva. E a 
criança reagiu muito melhor ao tratamento”. 
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O Sírio do Bem não parou nos últimos meses. As voluntárias do Departamento de Filantropia no 
semestre anterior produziram 4.500 peças e, ainda, continuam a todo vapor no semestre atual. 
E lembre-se: os encontros semanais do Sírio do Bem acontecem toda quinta-feira (na Sala 
Palmira) das 16h30 às 20h.

Especialistas em terapia ocupacional garantem que 
essa arte-terapia é um método eficiente, já que 
estimula a criatividade e serve ainda de válvula de 
escape para aliviar a tensão.

Os benefícios são para todos
Um estudo feito pela Universidade Católica de 

Brasília comprovou que o hábito de fazer crochê 
melhora a autoestima dos idosos. Ao se sentirem 
capazes de produzir algo a partir de uma linha 
e uma agulha, diminuem-se os impactos do 
envelhecimento: “Essa atividade é uma ótima 
ferramenta de recuperação psicológica, social e 
imunológica dos idosos. 
Ela permite a liberação 
de emoções, a melhora 
da comunicação, 
o fortalecimento 
da autoimagem e a 
redescoberta de seus 
potenciais criativos”, 
afirma Maria Heliana 
Mota Guedes, autora da 
pesquisa. Fazer crochê 
também trabalha os 
músculos e estimula a 
visão e o tato. E pode 
ser praticada a partir dos 10 anos.

O artesanato liberta a mente
Fazer crochê diverte, tranquiliza e estimula 

o desenvolvimento psicomotor das crianças. 
Escolas também passaram a incluir a prática nas 
aulas de artes. Segundo a psicopedagoga Silvia 
Amaral, a ideia é desviar a atenção delas para uma 
técnica que foge das inúmeras tarefas mentais a 
que são submetidas diariamente. Dessa forma, 
os pequenos descobrem outras fontes de prazer 
e se desenvolvem melhor: “É um processo de 
libertação. As crianças passam horas jogando 
videogame. O artesanato ajuda a relaxar e a buscar 
novas maneiras de se divertir”, diz a especialista.

Homens que fazem crochê:  
preconceito por quê?
Quem diz que fazer crochê é coisa de mulher 

bom sujeito não é. A técnica vem pegando 
muitos homens pelas mãos. O publicitário João 
Ricardo de Abrahão, 29 anos, é um deles.
“Sempre que eu ouvia falar de crochê, 

lembrava da minha tia-avó, Eva. Pra mim, 
esse trabalho era coisa só para senhoras. Até 
conhecer o trabalho do meu amigo artista visual 
Thiago Rezende, que criou inclusive uma marca, 
a Homem na Agulha.
 Na ocasião, ele tinha feito um toy-art 

(brinquedo de colecionar) e achei muito 
maneiro! Na mesma hora, decidi aprender! Ele 
me ensinou os primeiros pontos, mas eu não 

conseguia avançar além 
da básica correntinha. 
Então decidi participar 
de um workshop de 
amigurumis (são 
aqueles bichinhos 
feitos de crochê que 
parecem de pelúcia) 
no Sesc Pompeia, em 
São Paulo. A partir 
daí, meus bichos 
começaram a ganhar 
vida. Fazer cada um 
deles alivia minha 

ansiedade. Pego as lãs e a agulha, me concentro 
nos pontos e a cabeça vai longe! Fico horas 
criando... Ver um simples pedaço de lã virar um 
amigurumi é uma realização.
Quando posto fotos nas redes sociais recebo 

um monte de elogios. Há quem se espante 
também. Muita gente ainda acha estranho um 
homem fazer crochê, mas não me importo. Na 
verdade, fazer a diferença me motiva! Tanto 
que já fiz crochê em ônibus, parques e gosto 
quando as pessoas reparam. O próximo passo é 
fazer uma blusa bonitona! Vai dar trabalho, eu 
sei, mas a recompensa será o prazer de vestir 
algo feito por mim. Isso não tem preço.”

Site da revista Cláudia
Por Karla Precioso Atualizado em 21 jan 2020, 
23h16 - Publicado em 5 Maio 2015, 12h43
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SÍRIO TOUR
Os associados que participaram dos passeios 

do Sírio Tour visitaram, nos dias 7 e 8 de julho, 
a Exposição Portinari Experience no  Museu da 

Imagem e do Som em São Paulo. Já em 14 de 
setembro, foi a vez dos associados irem para a 
39ª Expoflora Holambra 2022.

Receba a programação do 
Clube no WhatsApp!

Adicione o número 11 94362-4322 à agenda do seu celular
e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome. 
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O Sushi Lounge, uma noite especial com jantar 
japonês e muitas outras novidades, aconteceu em 
11 de agosto no Restaurante Social do Clube. Os 
associados esgotaram rapidamente os ingressos 

para o evento, que contou com pratos do sushiman 
Sassaki e muita música. 
Sucesso total!

SUSHI LOUNGE
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O tradicional Almoço de Dia dos Pais do Sírio 
aconteceu em 14 de agosto, um domingo. 
Este ano as famílias que vieram comemorar 

esta importante data no Clube tiveram a 
sua disposição duas opções para aproveitar 

o almoço: o buffet do Restaurante Social 
(em dois horários) e um menu especial no 
Restaurante Esportivo. Desta forma, todos 
puderam aproveitar este grande evento com 
conforto e tranquilidade. 

ALMOÇO DE DIA DOS PAIS
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A turma do carteado ganhou uma grande novidade 
para os próximos meses, um Torneio Mensal de 
Tranca. O primeiro torneio foi em 27 de agosto, o 

segundo em 24 de setembro os demais serão em 29 
de outubro, 26 de novembro e 17 de dezembro. Boa 
sorte a todos os competidores!

TORNEIO MENSAL DE TRANCA
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Com direito a música ao vivo, DJ e personal dancer, 
aconteceu, em 26 de agosto, mais uma edição da festa 

Anos Dourados. O Restaurante Social foi palco para, 
mais um vez, celebra a amizade com muita diversão.

ANOS DOURADOS
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Os associados que foram ao Restaurante Social, 
na noite de 15 de setembro, participaram de um 
incrível evento chamado “Uma Noite em Bordeaux”, 

promovido pela Diretoria de Experiências de Sírio. 
Esta experiência gastronômica com harmonização de 
vinhos franceses foi um sucesso, como esperado.

UMA NOITE EM BORDEAUX
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A 220ª reunião do Conselho Superior de 
Administração do Esporte Clube Sírio realizada 
em 30 de agosto, tratou de diversos temas que 
estavam na ordem do dia e, também, homenageou 
Conselheiros que completaram 80 anos. O 
Presidente do Conselho, Dr. Fábio Kadi, comentou 
sobre esta homenagem: “Muito bem! Este é um 
dia muito esperado por este Conselho de poder 
homenagear seus companheiros que se dedicaram 
durante toda vida ao Esporte Clube Sírio. 
Nós vamos fazer uma singela, pequena 

homenagem, mas muito respeitosa e do fundo do 
coração, não do Presidente deste Conselho, não dos 
componentes desta Mesa Diretiva, mas de todos 
nós da Família do Esporte Clube Sírio e todos aqui 
sabem da importância de todos nós e o que isto 
representa”.
Os homenageados foram chamados em ordem 

alfabética, sempre precedidos pela leitura de seu 
currículo de realizações para o Clube.  O primeiro 
homenageado foi o Dr. Eduardo Bechara Patah e o 
Secretário  Dr. Rodrigo Dib apresentou o currículo 
do Dr. Patah no Clube. A entrega da homenagem 
foi feita pelo Presidente da Diretoria Executiva 
Marcos Demetrio Haik. A seguir o homenageado 
foi Roberto Naccache. Para entregar a homenagem 
foi chamado o Sr. Walter Joseph Sabga, Presidente 
do Conselho de Orientação. O homenageado, Dr. 
Wasfi Mussa Tannous Hanna, teve seu currículo 

lido pelo Secretário Dr. Rodrigo Dib. Na sequência 
houve homenagem para Oswaldo Jorge (Wadão – 
in memoriam). 
A seguir, o Dr Fábio Kadi chamou as filhas 

e os genros para virem a frente para a foto e 
receberem as homenagens. Para entregar a placa 
aos familiares, chamou os Ex-Presidentes; Sr. Raul 
Sarhan e Marcelo Audi Cateb e o Sr. Ademar Ashcar. 
Em seguida, passou a palavra para a filha do Sr. 
Oswaldo Jorge, Lia Mara Jorge Aloe e sua irmã Ana 
Cristina Jorge. 
Após as homenagens, o Dr. Fábio Kadi  passou 

a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva, 
Marcos Demetrio Haik, outro item da ordem do 
dia: referendar os nomes indicados pela Diretoria 
aprovados pelo CORI para receber o Certificado 
de Sócio Títular. “Boa noite a todos! Em primeiro 
lugar queria agradecer a todos, percebemos nos 
discursos dos homenageados que realmente são 
estas pessoas que nos ensinaram e nos deixam 
cada vez mais com vontade de fazer para o Clube 
alguma coisa a mais para que nossos filhos 
também tenham este Clube maravilhoso que vocês 
nos deixaram. O Presidente do Conselho Superior 
de Administração, Dr. Fabio Kadi, Ex-Presidentes 
e membros do Conselho de Orientação, membros 
deste Conselho a nossa Diretoria indicam e 
recomendam a outorga do Certificado de Sócio 
Titular ao nosso Diretor Alberto Azank Júnior”. 

HOMENAGENS DURANTE A REUNIÃO DO
CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO
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Em 25 de setembro, os associados do Esporte Clube Sírio compareceram ao clube para participar da 
eleição do Conselho Superior de Administração. O Conselho Superior de Administração, poder soberano 
do Clube dentro de suas atribuições, é o órgão representativo dos associados e se compõe de cento 
e vinte associados das categorias Titular, Contribuinte, Eméritos e Honorários, sendo sessenta deles 
Conselheiros
Vitalícios e Veteranos e os demais eleitos. Foram escolhidos 60 conselheiros para o mandato 2022-

2026. Confira a seguir o nome de todos os Conselheiros eleitos, em ordem alfabética:

ELEIÇÃO DO CONSELHO
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ELEIÇÕES - DIRETORIA EXECUTIVA  
E MESA DIRETIVA DO CONSELHO
Na reunião do Conselho Superior de 

Administração Esporte Clube Sírio, realizada em 29 
de outubro, foi eleita por aclamação e empossada 
a nova Mesa Diretiva do Conselho para o biênio 
outubro de 2022 a outubro de 2024, como 
Presidente – Fábio Said Bittar, Vice-Presidente – 
Carlos Zarzur e Secretário Geral – Dr. Fábio Edson 
Bunemer.
Houve também eleição para a Diretoria Executiva 

biênio Janeiro de 2023 a janeiro de 2025, chapa 
única por aclamação, Presidente reeleito Marcos 

Demetrio Haik, Vice-Presidente Administrativo 
– Alberto Azank Júnior, Vice-Presidente Social 
reeleito Dr. Cesar Ibrahim David, Vice-Presidente 
Esportivo – André Mouaccad, Secretário Geral – 
Dr. Rodrigo Dib, Tesoureiro Geral – Marcos Feres 
Sallum.
O Esporte Clube Sírio agradece ao Dr. Fábio Kadi, 

que deixou nesta data a Presidência do Conselho 
Superior de Administração, após 4 anos de dedicação 
e relevantes serviços prestados ao E.C. Sírio.

MARCOS DEMETRIO HAIK
PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA

ANDRÉ MOUACCAD
VICE-PRESIDENTE DE ESPORTES

ALBERTO AZANK JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

RODIRGO DIB
SECRETÁRIO GERAL

CESAR IBRAHIN DAVID
VICE-PRESIDENTE SOCIAL

MARCOS FERES SALLUM
TESOUREIRO GERAL
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O Sírio não para! As obras de melhorias estão por 
todo o Clube para que os associados tenham sempre 

o melhor disponível. Confira a seguir o andamento 
destas obras até o momento: 

MELHORIAS

Construção de nova arquibancada coberta para as quadras de tênis 1 e 2

Construção de nova arquibancada coberta para as quadras de tênis 1 e 2

Processo de modernização do entorno das quadras de tênis 1 e 2

Construção de nova arquibancada coberta para as quadras de tênis 1 e 2

Processo de modernização do entorno das quadras de tênis 1 e 2
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Novo sistema de irrigação do saibro das quadras 1 e 2

Nova iluminação em LED das quadras de tênis 1 e 2 Nova iluminação em LED das quadras de tênis 1 e 2

Novo sistema de irrigação do saibro das quadras 1 e 2

Novo sistema de irrigação do saibro das quadras 1 e 2 Novo sistema de irrigação do saibro das quadras 1 e 2
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MELHORIAS

Grama sintética e novos brinquedos no Playground

Grama sintética e novos brinquedos no Playground

Grama sintética e novos brinquedos no Playground

Grama sintética e novos brinquedos no Playground
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Colocação de piso intertravado em novas áreas do clube

Novo totem de reabastecimento para carros elétricos Nova sinalização horizontal no estacionamento



76

MELHORIAS

Reforma do vestiário feminino

Reforma do vestiário feminino

Reforma do vestiário feminino

Reforma do vestiário feminino
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INSTAGRAM
@CLUBESIRIO
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INSTAGRAM
@CLUBESIRIO
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Antes de mais nada, manifesto 
o meu imenso prazer em 
escrever pela primeira vez para a 
revista do Sírio, Clube pelo qual, 
como muitos de vocês sabem, 
nutro grande amor. O objetivo 
deste artigo é apresentar uma 
visão geral dos direitos que nós, 
consumidores, possuímos com 
relação aos planos de saúde que 
contratamos.
 
Revisão de Reajustes Anuais 

Abusivos
A grande maioria das 

operadoras de planos de 
saúde coletivos (por adesão 
ou empresariais), que 
representam por volta de 80% 
das contratações existentes no 
país (os outros 20% são planos 
individuais ou familiares), aplica 
reajustes anuais considerados 
abusivos pelo Poder Judiciário.
As operadoras, ao contrário 

do que ocorre com seus planos 
individuais ou familiares, 
não são obrigadas a seguir os 

índices de reajustes deliberados 
pela ANS – Agência Nacional 
de Saúde Suplementar, vêm 
aplicando elevados aumentos de 
20%, em média, ao ano.
Além do percentual elevado, 

estas, deixando de seguir as 
normas da ANS a respeito 
do tema, normalmente não 
demonstram claramente ao 
consumidor como fizeram 
para chegar a esses aumentos. 
Apresentam os números 
da inflação médica e da 
sinistralidade do período, mas 
não explicam como calcularam 
tais números.
Para o Poder Judiciário, esta 

conduta é ilegal e abusiva, 
devendo ser combatida com 
a substituição dos índices 
aplicados pelos da ANS para 
panos individuais ou familiares 
(nos últimos anos, em média 
de 10% ao ano), ou então por 
índices calculados por perito 
nomeado pelo juiz da causa. 
Adicionalmente, o que nos 

últimos três anos tiver sido pago 
a mais pelo consumidor deve ser 
a ele devolvido pela operadora 
de planos de saúde.
 
Revisão de Reajustes por 

Idade Abusivos
Já os casos de abusividade de 

reajustes por idade ocorrem na 
maioria das vezes com os planos 
antigos (anteriores à Lei de 
Planos de Saúde – LPS, de 1998).
Ao contrário do que a LPS 

e normas inferiores preveem 
atualmente, ou seja, faixas etárias 
para a aplicação de reajustes, 
com regras de limite de variação 
acumulada entre umas e outras 
faixas, anteriormente à sua 
entrada em vigor, as operadoras 
de planos de saúde criavam 
regras a seu bel-prazer, em 
nítido prejuízo ao consumidor.
Desta forma, muitos 

consumidores que possuem 
planos antigos acabam 
recebendo, normalmente a 
partir dos 56 anos, reajustes 

DIREITOS DO CONSUMIDOR 
DE PLANOS DE SAÚDE
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elevadíssimos, sem que as 
operadoras a eles demonstrem 
claramente como fizeram para 
chegar a esses aumentos. Além 
disso, após os 59, quando se 
pode fazer o último reajuste por 
idade nos planos posteriores a 
1998, são alvejados com pelo 
menos mais dois aumentos, um 
por volta dos 60 anos e outro 
por volta dos 70.
Para o Poder Judiciário, esta 

conduta é ilegal e abusiva, 
devendo ser combatida com 
a substituição dos índices 
aplicados por índices calculados 
por perito nomeado pelo juiz da 
causa. Adicionalmente, o que nos 
últimos três anos tiver sido pago 
a mais pelo consumidor deve ser 
a ele devolvido pela operadora 
de planos de saúde.
 
Negativa de Cobertura de 

Tratamentos
As operadoras de planos de 

saúde negam tratamentos ao 
consumidor sob a alegação de 
falta de previsão no rol da ANS 
ou de experimentação.
Acontece que, como se sabe, 

mesmo que a atualização 
desse rol esteja mais rápida 
e frequente, esta ainda deixa 
a desejar, o que prejudica, e 
muito, a vida do consumidor, 

que pode até vir a óbito se não 
receber o tratamento prescrito 
por seu médico. O mesmo 
se dá com os tratamentos 
ditos “experimentais”, assim 
considerados pelas operadoras 
quando não constam nas bulas 
medicamentosas.
Os Tribunais do país sempre 

consideraram abusivas essas 
negativas, à exceção do STJ – 
Superior Tribunal de Justiça, 
que, em junho deste ano, 
em julgamento amplamente 
noticiado, entendeu pela 
taxatividade do rol da ANS, 
após decidir de forma contrária 
durante mais de vinte anos.
Para o bem do consumidor, 

entretanto, em reação à referida 
decisão do STJ, no final de 
setembro a LPS foi alterada 
para dispor claramente que o 
rol da ANS não é taxativo, mas 
sim exemplificativo. Isto não 
fará com que as operadoras 
continuem negando tratamentos, 
mas dará ao consumidor a clara 
possibilidade de conseguir obtê-
lo através de ordem judicial.
 
Sendo Necessário, Procure um 

Advogado
Além dos que elencamos 

nestas linhas, outros problemas 
podem surgir para o consumidor 

no que se refere ao seu plano 
de saúde, como: negativa de 
cobertura de atendimento em 
urgência ou emergência no 
período de carência contratual; 
exclusão de dependentes após 
alcance de determinada idade ou 
falecimento do titular; e exclusão 
de demitido ou de aposentado.
Aos nossos queridos associados 

e associadas, portanto, 
recomendamos que, ocorrida 
alguma dessas hipóteses, 
consulte um advogado 
especialista na área.

ANÚNCIO OGRA

Marcelo Mercante Savastano 
OAB/SP 180.598
Mercante Advogados
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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
Paulo Cesar Braga Gubeissi
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
Diretora de Bar e Restaurante Adjunto
Livia 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
Rodrigo Dib
Diretor de Marketing Adjunto
Mauro Villas Bôas
Diretor de Marketing Adjunto
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
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 Basquete
Celio Saccab
Diretor de Piscina
Alexandre Sayegh
Diretor de Educação
Marcos Féres Sallum
Diretor de Educação Adjunto
Rodrigo Dib

DIRETORIA

Presidente
Fábio Said Bittar
Vice-presidente
Carlos Zarzur
Secretário
Fábio Edson Bunemer

André Mouaccad, Ghassan Zein,
Ibsen Puleo Uvo, Raul Sarhan
Ricardo Bittar 
Suplentes
Flavio Gattaz
Eduardo K. Sarhan

Carla Sarhan Mitne, Elias Ibrahim
Nemes Jr., Luis Filipe Oliveira Nazar, 
Luiz Felipe Dias Farah

Suplentes
Celso Jalbut e
Bernardo Badra Maluhy

Carlos Raif Lotaif, Chead Benedito 
Haddad, Geórgia Djouki, Nicolau Fran-
cisco 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

Bassil Hanna Nejm. Fábio Kadi e
Marcelo Audi Cateb
Suplentes
Celio Saccab e Marcos Demetrio Haik

Comissão de Eleições

Presidente
Roberto Cabariti
Vice-presidente
Marcelo Audi Cateb
Secretário
Fábio Kadi

Conselho de OrientaçãoDiretoria Executiva
Gestão 2021-2023
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