






Joint Commission é a certificação mais importante do mundo em

padrões de qualidade para o atendimento médico e hospitalar.

Conquistar essa Acreditação é uma vitória que comprova a postura

de excelência que há 30 anos norteia o HCor. Equipes médicas do mais alto nível, 

o atendimento humano comprometido com a assistência social e um centro diagnóstico 

de última geração fazem do HCor uma instituição saudável e apta para cuidar daquilo 

que existe de mais precioso: a sua vida.

Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 147 – Paraíso – São Paulo – (11) 3053 6611 – www.hcor.com.br

Nosso organismo precisa ser 100%
saudável para cuidar do seu.

No Hcor, a excelência de qualidade sempre 
foi uma missão. E agora também é um Certificado.
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Padrão internacional de qualidade
em atendimento médico e hospitalar.
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    rês sentimentos distintos se fundem neste instante em meu 
coração: uma profunda gratidão, uma imensa alegria e uma 
indisfarçável saudade. Neste momento estou virando a última 
página de seis anos de gestão como Presidente do nosso 

querido Esporte Clube Sírio e que somados 
há outros 14 anos em que tive o privilégio 
de ocupar cargos na diretoria e no Conselho 
Superior de Administração, totalizei 20 
anos que passei pensando, sonhando e 
agindo em prol desta minha segunda casa 
que é o Esporte Clube Sírio.

Dos cargos posso estar me despedindo, 
mas do amor e do entusiasmo pelo clube, 
jamais. Em primeiro lugar, minha mais 
profunda e sincera gratidão  a cada um 
dos membros do Conselho Superior de 
Administração, do Conselho de Orientação, 
do Conselho Fiscal e todos os demais 
poderes do clube, extensivos a todos os 
associados, pelo apoio, colaboração e, 
sobretudo, confiança que depositaram em 
mim e em minha diretoria, possibilitando-

nos concretizar  tantas e tão significativas realizações.
Da mesma forma, minha gratidão, não menos profunda, 

aos meus Vice-presidentes e Diretores que compartilharam de 
todos os minutos desses dois anos em que fizemos, juntos, a 
grande orquestra desta magnífica casa.

Com a mesma profundidade e de todo coração, quero 
deixar um reconhecimento muito especial à valorosa 
Comissão de Planejamento e Obras, pela dedicação, empenho 
e competência, particularmente nessa grande arrancada final 
para a reinauguração do Restaurante Esportivo, grande marco 
da nossa história. A cada um dos seus membros, na pessoa 
do amigo e brilhante coordenador Daniel Chequer, quero 
estender meu afetuoso abraço. 

E como gratidão, em sua essência, é infinita, quero 
estendê-la também, a cada um dos funcionários do clube, do 
mais humilde ao mais categorizado, em reconhecimento ao 
trabalho, ao esforço e por que não dizer, à paciência com que 
nos atenderam em todos esses anos.

O segundo sentimento que me enleva é o de enorme 
alegria. Pois tenho a consciência do dever cumprido e a 
certeza de que quase tudo que idealizamos está efetivamente 
realizado. Digo quase tudo porque é da nossa natureza sonhar 

e idealizar sempre mais do que podemos fazer. É isso, porém, 
que nos faz evoluir e buscar sempre novos desafios.

Minha satisfação também é imensa ao ver que as 
dependências e edificações do Esporte Clube Sírio, estão 
muito bem cuidadas e a ocupação da nova sede social 
está aumentado a cada dia, em razão das novas e variadas 
atividades sócio-culturais que estão sendo realizadas. 

E mais, a alegria é completa por perceber o entusiasmo e 
a disposição desse grande e leal companheiro e amigo Raul 
Sarhan, no momento em que assume a honrosa e desafiante 
tarefa de presidir os destinos do nosso clube, juntamente com 
os seus Vice-Presidentes e Diretores.

A você meu caro Raul, os mais calorosos votos de muito 
sucesso, felicidades e magníficas realizações, na certeza de 
que criatividade, serenidade e apoio nunca lhe faltarão.

Essa saudade só não é maior, e se ameniza com a 
expectativa de poder, finalmente, voltar a dedicar mais tempo 
à minha família, à minha esposa Leila e aos meus filhos 
Luciana, Juliana e Roberto Filho, que cujo convívio tanto me 
privei nesses anos que passaram.

A eles, porém, dedico todo o trabalho, sobretudo, em 
reconhecimento à compreensão e à extraordinária colaboração 
que nunca me negaram, na certeza de que, todos juntos, 
compartilhamos das mesmas aspirações de ver brilhar o nosso 
querido Esporte Clube Sírio.

Saudade também, porque não dizer, dos momentos 
difíceis e das contrariedades que podem ser indesejadas, mas 
que nos forçam a lutar e a vencê-las, fazendo-nos crescer e 
progredir.

Assim, gratíssimo, feliz e já saudoso desejo muito sucesso 
e felicidade na nova era que se inicia. Muito Obrigado!

Roberto Cabariti
Presidente Gestão 2005/2006

SEÇÕES Editorial

Revista Sírio • Maio
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com satisfação e orgulho que assumo a presidência do 
Esporte Clube Sírio para o biênio 2007/2008. Em toda troca de 
comando é natural que as pessoas se perguntem sobre o que 
esperar da gestão que se inicia.

Sem pretender responder, mas apenas fornecer subsídios 
para que possam encontrar suas próprias respostas, falarei 
um pouco acerca dos intensos vínculos que me ligam a este 
Clube. 

Fui apresentado ao universo do Clube Sírio por meu 
querido pai, Keiralla Sarhan, em outubro do ano de 1953 e 
desde então nunca mais me desliguei. Meu saudoso pai, que 
tanto contribuiu para a difusão do futebol profissional do 
Clube Sírio, na década de 30, ensinou-me a amar o esporte e, 
sobretudo, este Clube, como extensão de meu lar.

Freqüentando o Sírio construí duradouras amizades, 
as quais têm me acompanhado ao longo da vida, trazendo-
me grande orgulho e contentamento. A convivência com a 
comunidade do Clube tem sido a preciosa fonte, na qual eu e 
minha família saciamos as nossas sedes dos valores, da cultura 
e das tradições árabes.

Por trinta e cinco anos defendi como tenista às cores do 
Esporte Clube Sírio e há dezesseis anos participo ativamente 
das gestões, como Conselheiro, Membro do Conselho Fiscal, 
Diretor Administrativo, Tesoureiro, Membro da Comissão 
de Obras e Vice-Presidente Administrativo. Espero que toda 
a experiência amealhada possa orientar-me no exercício 
da Presidência do Esporte Clube Sírio e, como nas gestões 
anteriores, não dispensarei o imprescindível respaldo dos Ex-
Presidentes, Conselheiros e Associados.

O Clube Sírio foi fundamental na formação de minha 
personalidade e serviu para lapidar o meu caráter e o de meus 
filhos. Hoje meus netos Pedro e Giovana Keiralla também já 
participam das atividades da Escola de Educação Infantil Sírio.

Por tudo, sinto-me em impagável débito para com 
este Clube e agora, aceito o honroso encargo de exercer a 
Presidência, como forma de minimamente retribuir. Pretendo 
dar continuidade ao profícuo trabalho que vem sendo 
desenvolvido nos últimos anos, dando especial ênfase aos 
projetos e ações voltados às crianças e àqueles que tenham 
por objetivo resgatar os valores e tradições árabes, como os 
cursos de língua árabe, de dança e eventos que ressaltem a 
nossa milenar cultura.

O incremento das receitas do Clube, por intermédio 
do mapeamento das despesas - para proceder aos cortes 

necessários - e por meio do aumento do número de associados, 
é tarefa de grande importância em minha agenda de trabalho.

No contínuo processo de incentivo ao esporte darei ênfase 
à prospecção de novos valores na categoria amadora. Tenho 
consciência da responsabilidade que me recai e do papel 
fundamental que Clube Sírio, esta instituição 
que completa 90 anos, desempenha junto 
à comunidade árabe, fator que não me 
intimida, pois, acima de tudo tenho plena 
confiança na competência, lealdade e 
honradez dos amigos que estarão ao meu 
lado na Diretoria.

Confio também na dedicação e boa-
vontade dos empregados deste Clube, 
que tanto já contribuíram para a edificação 
desta gloriosa história e, tenho certeza, não 
medirão esforços para pavimentar também 
o nosso futuro.

Sinto-me honrado e feliz, assim, 
não poderia finalizar estas palavras sem, 
expressamente, agradecer ao apoio de 
minha família, especialmente minha esposa 
Raquel, meus irmãos Orlando e Nair, meus 
filhos Carla e Eduardo Keiralla e meu genro, 
Júlio Ricardo. Muito obrigado a todos!

SEÇÕESEditorial

Raul Sarhan
Presidente gestão 2007/2008

É
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Concurso Logotipo
Sírio 90 anos

inqüenta e sete anos se passaram desde 
o início das obras e inauguração do primeiro 
prédio da sede social do Clube, da Avenida 
Indianópolis. Na época, a construção recebeu 
o carinhoso apelido de “A jóia do Aeroporto”, 
devido a sua privilegiada localização e ao 
peculiar formato de seu terreno.

Agora, em homenagem aos 90 anos do 
Esporte Clube Sírio, que será comemorado 
no próximo dia 14 de julho, foi lançado o 
Concurso Logotipo SÍRIO 90 ANOS, aberto a 
todos os associados e que escolherá o símbolo 
comemorativo da data. 

O novo logotipo estará disponível 
nos materiais de comunicação do Clube: 
folders, cartazes, informativos, revista e site. 
O vencedor terá seu nome divulgado na 
Revista Sírio, entre outros veículos e receberá 
como prêmio o valor de R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) na cerimônia que 
acontecerá no dia 26 de maio às 15h. Participe 
e comemore conosco estes 90 anos! Retire o 
regulamento do concurso na Secretaria Social 
e nos displays espalhados pelo clube.

C

 À frente, com a mão  sobre a maquete, o presidente do Clube Sírio, na época 
- Eduardo Salem,  durante a apresentação da maquete do projeto do novo 
prédio da Sede Social para dirigentes do Consulado da República Árabe Síria.
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A Diretoria do Esporte Clube Sírio objetivando a criação 
de um Logotipo Comemorativo dos 90 anos do Clube, 
instituiu o presente Concurso de Criação Artística, regido 
pelo seguinte regulamento:

Da Criação:
O desenho concorrente deverá interagir com o distintivo 
oficial do clube de forma criativa e amigável. Poderão 
ser utilizadas até quatro cores, desde que o logotipo seja 
também aplicável em uma cor.

Da Forma de Apresentação:
O trabalho pode ser apresentado em disquete ou CD, 
vetorizado (Corel Draw, Freehand, Illustrator, etc) ou em 
alta resolução (300 DPI) e impresso em papel comum sulfite 
– tamanho A4, Carta ou Ofício.

Da Utilização:
O clube poderá utilizar a logotipo em impressos de vários 
tipos e tamanhos, desde pequenos adesivos até grandes 
faixas e veículos de comunicação da instituição, como 
Revista, informativos e site. 

Dos Prêmios:
1ºLUGAR: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
2º e 3º LUGARES: Certificados honrosos.

Das Inscrições:
Deverão ser realizadas no ato da entrega dos trabalhos, 
no prazo de 27 de março a 13 de maio 2007 na Secretaria 
Social do Clube. Quando entregues os trabalhos receberão 
um número, evitando a identificação de seus autores. 
Nesse momento o associado deverá anexar um envelope 
fechado (colado) contendo seu nome completo, número 
de matrícula, senha de participação e assinatura. As 
identificações serão guardadas em caixa lacrada a ser aberta 
somente, após o julgamento.
Poderão inscrever-se somente os associados do Esporte 
Clube Sírio (titulares e dependentes, estatutariamente 
regulares), maiores de 16 anos e em dia com a Tesouraria. 
O limite é de três trabalhos por inscrito.

Do Júri:
Será formado por profissionais das áreas de Comunicação e 
Artes, membros da Diretoria, além de sócios ou não sócios 
a serem escolhidos pela Diretoria. O Júri deverá considerar, 
além da criatividade, a adequação ao tema, aspectos 
técnicos de impressão, assim como a sua facilidade para a 
reprodução nos mais diversos meios de comunicação e com 
diferentes formatos.

Dos Resultados:
O vencedor será informado via e-mail e/ou telefone, a 
partir do dia 18 de maio de 2007, além de faixas e cartazes 
espalhados pelo clube. A premiação ocorrerá no dia 26 de 
maio de 2007 às 15h.

Observações:
1. Não será permitida a participação de qualquer membro 
da Diretoria, bem como de seus familiares;
2. Não poderão participar parentes diretos de nenhum 
membro da Comissão Julgadora que, por ventura, sejam 
associados do Clube;
3. Os trabalhos não vencedores poderão ser retirados na 
Secretaria Social do Clube, no período de 2 de junho a 6 
de agosto de 2007. Após este prazo, o Esporte Clube Sírio 
decidirá os destinos dos materiais, sem realizar qualquer 
exploração dos mesmos;
4. Os trabalhos deverão ser entregues impressos e 
acompanhados de disquete ou CD – contendo arquivo do 
trabalho;
5. Fica a Diretoria do Esporte Clube Sírio o direito de fazer 
qualquer modificação nas cores do trabalho vencedor e/ou 
outras modificações no desenho para uma melhor e mais 
adequada comunicação;
6. Os vencedores, desde já, concedem ao Esporte Clube 
Sírio os direitos integrais de uso dos logotipos selecionados, 
por tempo indeterminado e da forma e meio que melhor lhe 
aprouver;
7. O Esporte Clube Sírio se reserva o direito de alterar as 
datas constantes deste regulamento, sem prévio aviso.

SEÇÕESSírio 90 anos

Regulamento

SIRIO 
90
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om uma reunião de encerramento entre 
a presidência e a diretoria da ACESC teve 
início, no dia 7 de dezembro de 2006, nas 
dependências do Esporte Clube Sírio, a 
cerimônia de confraternização da Associação 
de Clubes Esportivos e Sócio Culturais de São 
Paulo. Posteriormente, cerca de 180 convidados 
foram recepcionados para um aconchegante 
jantar, servido na boate do clube e que contou 
com a animação de um divertido show do 
grupo de Durbake do Esporte Clube Sírio.

Em pé: da esquerda 
para direita: Márcia 
A. Amyuni, Beatriz 
A. Sauer, Fabíola 
Bruna e Andréa A. 
Amyuni. Sentados: 
Luciana Cabariti 
A. de Azevedo, 
Fábio Trabulsi, 
Adian Assad Jalbut 
e Renato Ayer 
de Azevedo.

10 Revista Sírio • Maio

Na noite do dia 30 janeiro aconteceu a 
solenidade de posse da nova diretoria do 
Esporte Clube Sírio. Em uma cerimônia fechada, 
durante a reunião do Conselho Superior de 
Administração, cada diretor apresentou um 
breve relatório das atividades realizadas na 
última gestão – dando seqüência ao processo 
de transição dos cargos. Com um discurso 
emocionado, na qual comentou as principais 
atuações de sua última gestão, o Dr. Roberto 
Cabariti empossou o Sr. Raul Sarhan presidente 
do Esporte Clube Sírio.

SOCIAL Diretoria

Posse da Nova
Diretoria

Confraternização 
ACESC

C

Presidentes dos clubes 
filiados a ACESC

Dr. Roberto Cabariti 
e Sr. Raul Sarhan no 
momento da posse 
da nova presidência.

Diretoria Executiva eleita 
pelo Conselho Superior 

de Administração.



SOCIALEntretenimento

Festa Tropical
Evento valoriza músicas e comidas 

com típico tempero brasileiro

Uma viagem pelas principais regiões do Brasil, em uma mescla de cozinha e música renovada 
e contemporânea, que propiciaram um clima de grande descontração e enriqueceram da boca 
ao coração! Foi assim a Noite Tropical, que aconteceu no dia 9 de março na Boate do Clube 
e contou com uma requintada Culinária, sob o comando da Chef Gislaine de Oliveira, que 
contemplou a festa com sofisticados e saborosos pratos e bebidas que vão desde o Drink 
“Busca Vida”, a base de cachaça, mel, limão e xarope de gengibre, até o Caldo Rústico de 
abóbora e laranja (receita premiada pela Editora Abril) e o Mousseline de abacaxi com crocante 
de pancetta sobre verdes picantes e estrelas de gergelim servido no jantar. Após, sobremesas 
originais como a Tapioca, preparada na hora, de leite condensado e coco fresco. 

 O Show Musical do Grupo Sambatronics com uma “pequena” bateria de escola de samba 
criou uma enorme pista de dança – com muito agito das 24h às 3h. A presença contagiante das 
bailarinas e dos meninos da percussão, no meio da platéia, contagiou os diversos convidados, 
incentivando a maioria a entrar na pista e no clima desta noite tropical!

 O Mignon ao molho 
de banana da terra 
e catupiry também 
esteve na lista dos 

mais apreciados 
pelos convidados.

 A animação da bateria de escola 
de samba do Grupo Brazilian 

Show contagiou a todos.

Snooker
M uito bate-papo e boas recordações das competições do ano. Assim, a turma do snooker 
realizou uma cerimônia de encerramento dos torneios de 2006. Participaram integrantes das 
categorias ouro, prata e regra inglesa. No momento das premiações foi sorteado um pacote 
turístico de casal, para um final de semana no Grande Hotel São Pedro, que teve como vencedor 
o sócio Roberto Naccache.

Durante o evento, no qual esteve presente o vice-presidente social Dr. Fábio Kadi, foi 
realizada também uma homenagem em memória do sócio Elias Bussab, que contou com a 
entrega de uma placa simbólica à família. Confira as classificações dos torneios:

Série 
Ouro

1º lugar: Gilberto Saad Sckaier

2º lugar: Augusto Brasil

3º lugar: Ruy Carlos Cury.

Série 
Prata

1º lugar: Fernando Elias Maluhy

2º lugar: Aldo Haddad

3º lugar: Fuad Curi

Regra 
Inglesa

1º lugar: Gilberto Saad Sckaier

2º lugar: Paulo Nahhat

3º lugar: Claudinor Ajaj

Da esquerda para a direita: Tamame S. Buncana, 
Thereza M. H. Bussab e Armando Comparato

Momento de lazer e convivência 
da turma do snooker.

SIRIO 
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Serpentina, confete e uma variedade 
belíssima de fantasias infantis. A Matinê de 
Carnaval do Esporte Clube Sírio aconteceu 
na tarde do dia 20 de fevereiro na Boate 
do Clube, onde estiveram presentes 500 
associados, entre crianças e adultos. 
Um dos destaques da festa foi o famoso 
concurso, com desfile de fantasias. Em 
cada categoria foram premiados com 
troféu os três primeiros colocados.

SOCIAL Carnaval

Matinê de 
Carnaval

Categoria de 2 a 7 anos (73 inscritos):

1º lugar - Maria Clara Mota Buchaim - Deusa do Egito.

2º lugar - Raíssa Tuma - Branca de Neve.

3º lugar - Marcela Melro -  Índia. 

Categoria de 8 a 12 anos (28 inscritos):

1º lugar - Carolina Ferreira Bortolete – Metamorfose. 

2º lugar - Fabiana Ribeiro Ferraz - Plebéia. 

3º lugar - Felipe Marrach - Palhaço.

Vencedores do Concurso:

Foliões curtem as 
antigas marchinhas



MAIO:

13/05 - Dia das Mães - missa e almoço comemorativo com culinárias árabe e internacional; Join – Farol.

JUNHO:

12/06 - Dia dos Namorados: jantar dançante; 30/06 - Festa Junina: show, comidas e brinquedos/jogos tradicionais; Join - Paixonetes.

JULHO:

01/07 - Festa Junina: show, comidas e brinquedos/jogos tradicionais.

SOCIALEntretenimento

Agenda Social - Programe-se!

SIRIO 
90
anos

Carteado
A contece no dia 11 de maio o tradicional Torneio 
de Tranca! O evento, com início às 19h30, conta 
com jantar e sorteio de inúmeros brindes. Os 
quatro primeiros colocados - e também o último 
- receberão prêmios em dinheiro. Não perca! Mais 
informações na Secretaria Social.O Torneio de 

Tranca é um 
momento de 
lazer e reunião 
de amigos.



BAR E RESTAURANTE Café da Manhã
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Café da Manhã no Sírio
Uma oportunidade para iniciar o dia no Clube e ao mesmo tempo repor as energias gastas 
após a primeira prática esportiva do dia! É o que oferece o Café da Manhã no Sírio! São 
duas opções de bandeja compostas de frutas da época, pães, suco de frutas, iogurte, frios, 
sem esquecer, é lógico do tradicional cafezinho! Sua escolha é servida à mesa com todo 
carinho e qualidade do nosso Restaurante Esportivo! Aproveite, este também pode ser um 
ótimo momento para encontrar os amigos e aproveitar um delicioso bate-papo na hora do 
café! Das 8h às 10h.

A “opção 2” – 
Servida à mesa 
para 2 pessoas.

À direita: as sócias Mônica Joukeh e Cristiane Oliveira 
e à esquerda: Adélia El Amm Cavalari e Selena Xerfan 

tomando café após a caminhada no Clube.



Restaurante Social
Os mais tradicionais e saborosos pratos da culinária árabe. Uma deliciosa 
comida aliada a um serviço cuidadoso, sob o comando da Sra. Arlete 
Ackel, responsável pelo recebimento dos insumos, preparação dos pratos e 
apresentação dos mesmos. Tudo isso no ambiente agradável e sofisticado do 
Restaurante Social do Clube. Venha apreciar conosco a mais antiga culinária 
do mundo!

“Surpreendente devido à variedade de alimentos, do 
refinamento de seu preparo, bem como à sua antigüidade, a 
cozinha árabe, segundo J. Bottero, pode ser considerada a mais 
antiga culinária do mundo”.

“A partir do período de Hamurabi (1800-1700 a.C.), a arte 
de preparar os alimento ou de embelezá-los era perfeita e o 
cozinheiro (nuhatimmun) era um artista talentoso. Segundo 
os documentos encontrados nas ruínas do grande palácio de 
Mari, localizado em Tel Hariri, na Síria, havia grande variedade 
de utensílios usados para o preparo dos mais diversos pratos. 
Os alimentos podiam ser fervidos em água, algumas vezes 
misturados com gordura, no vapor, assados ou cozidos sobre 
brasas.

Outro detalhe interessante era a maneira de adicionar uma 
variedade de ingredientes na mesma mistura, produzindo, 
assim, sabores raros e apresentando iguarias perfeitas e 
apetitosas. Os criados do palácio de Mari serviam pratos 
acompanhados de variados tipos de carne vermelha, como a de 
boi ou vaca, carneiro, cabra, cervos e gazelas, peixes, pássaros, 
aves domésticas, na maioria das vezes grelhados ou tostados. 
Essas carnes também podiam ser cozidas ou guisadas em 
caçarolas de barro ou em caldeiras de bronze, acompanhadas 
por ricos molhos condimentados com um sabor predominante 
de alho. 

Os vegetais eram cuidadosamente preparados. Os 
mesopotâmicos apreciavam também sopas, diversos tipos 
de queijos, frutas frescas, secas ou cristalizadas, bolos 
delicadamente aromatizados de todas as formas e tamanhos, 
servidos com cervejas de diversas qualidades e vinho da Síria. 
Esta culinária refinada que indubitavelmente é a ancestral da 
cozinha Árabe e Turca é outra prova da complexidade que 
a civilização Mesopotâmica alcançou no início do segundo 
milênio antes de Cristo.”

Conheça um pouco mais sobre a 
história dessa culinária milenar!

(Roux, Georges. Anciente Iraq. Penguin Books, 1992)

BAR E RESTAURANTERestaurante
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Entre as variedades do cardápio podemos encontrar: 
o tradicional quibe cru, babaganuche, charutinho 

de folha de uva e entre os doces sírios o basma 
de ricota e o malabie com calda de damasco.

A delicadeza na apresentação é um dos 
pontos de destaque do Restaurante.
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O   Esporte Clube Sírio foi o grande premiado 
com o Troféu João Uchôa Borges na noite de 
encerramento da oitava Maratona Cultural 
2006, que aconteceu na noite do dia 3 de 
dezembro de 2006 na Hebraica.

A obra de arte é uma criação da artista 
plástica Sara Nach, em homenagem ao 
saudoso João Uchôa Borges, ilustre advogado, 
empresário, fundador e ex-presidente da 
Associação de Clubes Esportivos e Sócio 
Culturais de São Paulo. O Troféu, instituído 
em junho de 2006, é de caráter definitivo, e 
premiará anualmente o clube com melhor 
desempenho nos âmbitos cultural e esportivo. 

O Clube Sírio esteve presente durante o 
ano de 2006 em 10 eventos culturais: coral, 
fotografia, troféu, literatura, dança, bandas, 
MPB, curtas, teatro e artes. Na área esportiva 
participamos do 9º torneio de tênis adulto, 6º 
torneio infanto juvenil, squash e VI Copa de 
Futebol Society.

A diretoria e presidência do clube no momento 
da entrega do Troféu João Uchôa Borges.

CULTURAL Maratona Cultural

Maratona Cultural 2006
Troféu João Uchôa Borges

A expectativa da platéia 
durante a premiação.

Esporte Clube Sírio é premiado por melhor 
desempenho nos âmbitos cultural e esportivo



CULTURALDança

Horários:

Apresentação de Ballet

Novas Turmas 
 Inscrições Abertas!

CURSOS DE DANÇAS 

Iniciação à Dança Árabe: 
feminina, 8 à 12 anos, 4ª-feira, 
14h às 15h, 
Profa. Lilian Mirândola.

Danças Folclóricas da Síria: 
feminina, 6 à 8 anos, 6ª-feira, 
10h15 às 11h,  
Profa. Márcia Camasmie Dib.

Ballet: 
feminina, baby class, 3as/5as-feiras, 
15h às 16h, 
Profa. Maria Helena Mazzetti.

Danças de Salão: 
mista, 3ª-feira, 
19h30 às 20h50, 
Núcleo de Dança Stella Aguiar.

“Viajando na Cultura Popular” foi o tema 
do Festival de Ballet 2006. O evento, que 
aconteceu no mês de dezembro, contou com a 
participação de 104 associados entre crianças, 
jovens e adultos que resgataram com extremo 
brilho e competência algumas idiossincrasias 
das culturas populares americana, espanhola, 
caribenha, mexicana, chinesa, alemã, grega, 
italiana, polonesa, árabe e brasileira. 

Cenários e roupas típicas, apimentados com 
a presente ludicidade de famosos personagens 
de desenhos animados, contribuíram para um 
belo e harmonioso espetáculo! O Curso de Ballet 
é filiado a Royal Academy of Dance, oferecendo 
a possibilidade de certificação internacional aos 
alunos. As categorias vão do nível “Baby” até 
o profissional. Mais informações na Secretaria 
Social.

As alunas Liane Touma e Gabriela Andrei 
representam a influência da cultura grega.

Coreografias trazem à tona cenários e personagens 
de conhecidos desenhos animados.
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A alegria dos povos na dança popular polonesa.

O entusiasmo contagiante das bailarinas do “Baby”, 
com a coreografia “Bonecos artesanais”.



Matrículas 2007:
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A

CULTURAL Artes

Faiança e Baixo-Esmalte

A artista Norma Nicolau 
em pleno processo criativo.

Desenvolvimento das 
peças no atêlier.

proximadamente 700 peças de faiança e baixo-esmalte foram apresentadas na última 
exposição dos alunos do atelier de faiança do clube. As pinturas contemplaram estilos 
variados, que caminharam desde a pintura moderna até os clássicos portugueses, italianos, 
islâmicos, vitorianos e franceses, com a art nouveau.

A mostra, que aconteceu no mês de novembro de 2006, no 1º andar da Sede Social, 
traz um pouco da vivência das aulas de pintura em cerâmica ministradas pela professora 
Lia Mara Jorge Aloe. A artista formada em artes plásticas pela FAAP (Fundação Armando 
Álvares Penteado) orienta a técnica, na qual as peças em biscoito (sem acabamento) são 
desenhadas, filetadas, recebem pintura, esmaltação e vão para a queima em forno a 998ºC. 
As aulas são oferecidas uma ou duas vezes na semana, com duração de duas ou três horas. 
Não é preciso esperar o início de novas turmas para freqüentar o curso, pois o aprendizado 
segue um ritmo individualizado.

Matrículas 2007:

Terças-feiras – 10h às 12h ou 15h às 17h

Quartas-feiras – 9h às 12h ou 10h às 12h

Artes Plásticas
xercitar a criatividade! Esse é o principal exercício praticado nas aulas que acontecem no atelier 

de artes do Esporte Clube Sírio. Mais do que a técnica, lá os alunos aprendem a criar e se expressar, 
por meio da produção de arte - que vai desde a pintura em telas até a elaboração de escultura. 
Para a artista e professora Rose Korb o essencial na arte é a utilização do processo criativo: “Aqui 
incentivamos o aluno a criar, utilizando todo o seu potencial e referências pessoais – sem a prática 
da cópia de imagens ou modelos prontos”, conta.

No XI Salão de Artes Plásticas, da Maratona Cultural 2006, o Esporte Clube Sírio recebeu o 
primeiro lugar na categoria Aquarela – com a obra da associada Walkyria Carvalho Porcelli. A 
Faculdade de Belas Artes de São Paulo cedeu ao 
Clube um grupo de 5 jurados – professores de arte  
e artistas plásticos – responsáveis pela escolha das 
obras a serem encaminhadas à ACESC. 

As aulas são oferecidas três vezes por semana, 
com duração de três horas. A professora Rose 
Korb, é artista e bacharel em artes plásticas pela 
FAAP – Fundação Armando Álvares Pentado.

Para novas alunas o atelier oferece uma aula experimental como cortesia.
Mais informações na Secretaria Social.

E

Quartas-feiras – 9h às 12h ou 14h às 17h

Quintas-feiras – 9h às 12h ou 14h às 17h

Sextas-feiras – 9h às 12h ou 14h às 17h

Mais informações na Secretaria Social.
Obra de Bruna Z. Abdulmaih 
-1º lugar, na categoria Pintura 
Abstrata (acrílico sobre tela), 
na fase eliminatória para a 
Maratona Cultural 2006.

Peças expostas na Mostra de 2006
- 1º andar da Sede Social.



CULTURALTeatro

Atuar brincando. Artistas que cantam, dançam e 
interpretam, dentro de um universo de luz, sombras, efeitos 
visuais e elementos circenses. Este é o Curso de Teatro 
Musical para Jovens, que teve início no mês de março, com 
aulas às terças-feiras, para “Pequenos Menestréis” - 9 a 13 
anos - das 16h às 17h e turmas para “Jovens Menestréis” a 
partir de 14 anos - das 18h às 20h. O Teatro, coordenado 
pelo ator e diretor artístico da Oficina dos Menestréis 
Candé Brandão, conta com cerca de 60 alunos, que em 
2006 apresentaram, com muito sucesso, as peças “A sétima 
arte” e “A dança dos signos”. Participe! Mais informações na 
Secretaria Social.

Casa Cheia e muitas cadeiras extras! É assim que podemos definir 
o encerramento de 2006 para os trabalhos realizados pelo GTS – Grupo 
Teatral Sírio. Com um público de aproximadamente 1.600 pessoas o Grupo 
conquistou inúmeros aplausos. A peça “30 Dias na Cadeia” foi premiada na 
Maratona Cultural ACESC 2006 pela atuação de Mônica Mussallam Higashi, 
como melhor atriz coadjuvante. Segundo a atriz, o prêmio vem como um 
reconhecimento ao duro trabalho desempenhado há anos pelo GTS: “Nós 
nos dedicamos imensamente nos ensaios e em cada detalhe. É muito 
gratificante perceber que nosso trabalho foi reconhecido e valorizado”, 
comenta.

Já o espetáculo “1001 Noites – As histórias ainda não contadas”, 
apresentado em novembro, conquistou o prêmio pela dramaturgia de Lúcia 
Capuani. Para a diretora a vitória se deve à união do Grupo: “Esta foi a 
primeira peça Épica que o grupo encenou – este gênero requer uma outra 
técnica de interpretação, de movimentação, enfim, de criação para os atores 
– e o Grupo correspondeu da melhor forma, isto é, atirando-se ao trabalho 
com coragem”, afirma.

O Grupo também esteve entre os finalistas nas categorias, melhor ator 
coadjuvante, com Lieser Touma e melhor direção com Lucia Capuani, ambos 
na peça “30 dias na Cadeia”.

Para o primeiro semestre de 2007 o GTS já iniciou os ensaios para a 
próxima peça, que deverá ser uma comédia. Os ensaios acontecem todas as 
terças e quintas-feiras, das 20h30 às 23h. Compareça e faça parte do GTS!

Grupo Teatral Sírio conquista dois prêmios 
na Maratona Cultural ACESC - 2006
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30 Dias na Cadeia

Em cena Lieser Touma 
e Daniela Bittar.

Da esquerda para direita:  
Ricardo Bittar, Mônica Mussallam 

Higashi e Paulo Fatte.

1001 Noites:
As histórias ainda não contadas

Jorge Katchvartanian 
e Magda Coelho.

Em primeiro plano, 
Cristiane Saad e Ricardo Bittar, 

ao meio, Lieser Touma e, 
ao fundo, Mauro Feres.
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CULTURAL Mulher

Frase vencedora 
do Concurso.

Semana Cultural 
da Mulher

 Dia da Mulher comemorado em 8 de 
março não passou em branco! Muito pelo 
contrário! Uma programação toda especial 
aconteceu entre os dias 6 e 10 de março. 
Com um amplo leque de atividades gratuitas 
às associadas, foram oferecidas mais de 
10 opções para o lazer, entretenimento e 
sociabilização de nossas mulheres.

O evento que contou com a presença 
e participação de centenas de mulheres foi 
aberto com um sensual e criativo Ensaio 
Fotográfico, no qual cada participante teve 
a oportunidade de, literalmente, vestir um 
personagem e abusar da interpretação na hora 
da pose para a foto. Foram retratados estilos 
variados que vão desde a tradicional figura da 
mulher árabe até a sedução da gueixa, original 
da cultura japonesa.

Após o ensaio, houve a premiação da 
vencedora do Concurso da Melhor Frase: 
Fernanda Hajjar Lee. Com a autoria de “Ser 
mulher é como ser um jardim da vida que 
floresce, alimenta e embeleza o mundo”, ela 
conquistou a simpatia do júri. Para Fernanda a 
inspiração veio após 30 anos de “Ser mulher”, 
vivenciados com viagens, ser esposa e ser 
mãe. “Fico feliz, pois, consegui alcançar o meu 
objetivo, que é atingir mulheres de diferentes 
faixas etárias e estilos de vida”. A vencedora 
teve sua obra divulgada no clube por meio de 
faixa e recebeu como prêmio um Kit de Beleza 
da Natura.

Um outro momento de grande expectativa 
foi o Almoço com aula de Etiqueta. Nele as 
associadas puderam aliar o prazer de se sentar 
a mesa com as amigas, a um descontraído 
e gostoso bate-papo com a Consultora de 
Etiqueta e Marketing Pessoal, Ligia Marques. 
Dicas de postura à mesa, manuseio dos 
talheres e a forma adequada para degustação 

O
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CULTURALMulher

Alunas na aprendizagem 
da técnica de pintura do 
“falso couro” em madeira.

de alimentos e bebidas foram alguns dos temas 
abordados na palestra.

Neste ritmo de cultura e entretenimento 
também se realizou o workshop de Pintura em 
madeira, pela professora de Faiança e Baixo 
Esmalte do Clube, Lia Mara Jorge Aloe. As 
alunas aprenderam a técnica do “falso couro” 
– e o resultado foi uma bela almofada de apoio 
para pratos, copos e leitura de livros. Segundo 
a professora, além de incentivar a criatividade, a 
técnica favorece o desenvolvimento motor: “A 
pintura e produção de um objeto versátil como 
este, valoriza a auto-estima, além de favorecer 
a confiança e habilidade no trabalho com as 
artes”, explica Lia Mara.

Já a essência do imaginário brasileiro, 
do amor, da paixão e da sensualidade esteve 
presente na Culinária: A Trilogia das Cortesãs, 
na qual as associadas puderam vivenciar a 
elaboração e degustação do doce “Dona Beija”. 
A Chef Gislaine de Oliveira declara que a receita 
é uma inspiração do rico sabor da doçaria 
mineira: “Misturando os principais ingredientes 
da culinária de Minas a intenção é propiciar o 
resgate autêntico da cozinha brasileira”, revela.

Estiveram presentes também na gama 
de atividades da Semana da Mulher as aulas 
aberta de ritmos, dança corporal e sapateado, 
as Palestras “Tudo o que você quer saber sobre 
Cirurgia Plástica e Medicina Estética” e Feng-
Shui: “Curando e dando alma a sua casa”, e o 
Curso de Culinária usando Massa Arosa.
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Dona Beija - cortesã mineira composta 
de sorvete de banana caramelizada, 
com calda de goiaba e hortelã 
e lascas de massa de pastel passados 
no açúcar e canela – uma delícia!

A vencedora do Concurso 
da Melhor Frase: Fernanda 
Hajjar Lee no momento 
da entrega do prêmio.

As associadas, 
momentos antes do 
ensaio fotográfico  -
realizaram penteados e 
maquiagens especiais.



O amanhã a 
Deus 

pertence

A Biblioteca à 
Noite Linha-D’água

Borboletas da Alma 
- escritos sobre 
ciência e saúde

Tempo de migrar 
para o norte

Zibia Gaspareto Alberto Manguel Amyr Klink Drauzio Varella Tayeb Salih

Livro psicografado pela 
autora e ditado por 

Lucius. O tempo certo 
é aquele em que as 

coisas acontecem. A 
obra revela a história 

de um jovem que sofre 
uma grande decepção. 

Envolvido em suas 
emoções ele começa 
a perceber que cada 
um tem o seu tempo 
e o amanhã a Deus 

pertence. 339 páginas. 

Depois de viver em 3 
continentes o ensaísta 
e ficcionista Alberto 

Manguel adquire uma 
propriedade em ruínas no 
interior da França e decide 

transformar o antigo 
celeiro na biblioteca de 
seus sonhos. No livro 
a biblioteca aparecerá 
como espaço físico 
e como símbolo de 
ordem cósmica ou 
social. 266 páginas.

A paixão de Amyr Klink 
pelas canoas de Paraty e 
o sonho do Paratii 2, um 

barco capaz de passar 
anos inteiros nas terras 

geladas da Antártica. Na 
obra são reveladas as 

pesquisas, os testes e as 
viagens empreendidas 
para realizar o desejo 

de construir “um barco 
simples como canoa, 

e cargueiro como 
navio”. 330 páginas.

As borboletas da alma 
respondem tanto pelo 
instinto materno como 
pela violência urbana, 
contextualizando uma 

gama de doenças e 
comportamentos. A 

metáfora utilizada por 
Varella faz referência 
ao cérebro – órgão 
mais simbólico do 
corpo humano e 
tema-síntese dos 

escritos. 387 páginas.

Romance denso, com 
lances de lírica árabe, 

narra as viagens e 
visões de Mustafa Said, 
dilacerado entre dois 
continentes. É uma 

complexa sondagem 
na alma humana, 

provocando uma reflexão 
sobre o colonialismo 
britânico na África e 
uma forte crítica aos 

governantes do Sudão 
pós-colonial. 151 páginas.

Outras Novidades: As Pequenas Memórias – José Saramago, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos – Gustavo Cerbasi, Você Está Louco! 
– Ricardo Semler, Cinzas do Norte – Milton Hatoum, Como Educar Meu Filho - Rosely Sayão.

Janeiro a março – 2007: Anete Hannud Abdo, Gisele Boassaly, Ricardo César Rangel Garfas, Clara Aparecida B. Ribeiro, Débora Malta, 
Luciana Cabariti Ayer de Azevedo, Katia Curto de Araújo Pinto, Rubens Chammas, Maria Christina Akel, Florinda Soubihe Boassaly, Mylene 
Boassaly, Ricardo Felipe Sallum, Maria Lúcia Chamy Farkuh, Ricardo César Rangel Garfas, Célia Cristina, José Feres Pitton, Marise de Azevedo 
Ribeiro Toschi, Maria Inês Ferrado e Adhemar José Kechfi.

Novas Aquisições

CULTURAL Biblioteca
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Doadores:

Esta seção estréia como uma homenagem a todos os associados que contribuem de forma carinhosa para o enriquecimento do 
acervo de nossa Biblioteca. Assim, agradecemos a todos que já doaram e também aos futuros doadores! 



CULTURALBiblioteca

Programação Cultural
1º Semestre de 2007

23www.sirio.org.br • Maio • Revista Sírio

Encontro Literário: 30/05 e 27/06, às 20h30, no Bela Vista Bar.

Núcleo de Cultura Árabe:  06/06, às 20h30, no Auditório.

Festival de Sapateado: 19 e 20/05, na Sala de Danças.

Show do Cultural: 02/06 (sábado), às 16h, na Boate.

Biblioteca / Sirionet
(acima de 14 anos)

De terças às sextas, das 11h às 20h e 
sábados, domingos e feriados, das 11h 
às 17h. Os livros podem ser retirados 
pelos associados pelo período de 7dias, 
renovável uma vez.

Funcionamento:

Encontro Literário
uita poesia, literatura e análise de diversos nomes consagrados. Esta é a proposta do Encontro 

Literário do Clube Sírio – que acontece mensalmente no Bela Vista Bar. Com início no mês de 
Setembro de 2006, o objetivo da reunião, coordenada pelo associado Alberto Adde, é fomentar 
as atividades relacionadas à literatura e incentivar o interesse, a criatividade e o prazer na cultura. 
Para Adde, além de uma oportunidade para soltar a imaginação e conhecer novos autores este é 
um momento de reflexão: “Além da leitura e análise de poesias e textos, de importantes nomes da 
literatura mundial, cada participante tem o seu espaço para criar, desenvolver e recitar os próprios 
trabalhos, assim, este passa a ser um momento de enorme troca cultural e afetiva”, declara. Entre 
os autores já trabalhados nos encontros, podemos citar João Luiz Borges, Clarice Lispector, Olavo 
Bilac, além das obras dos próprios associados! Os próximos encontros acontecerão nos dias 30/05 
e 27/06 às 20h30. Venha e traga a sua poesia! Mais informações na Secretaria Social.

M
A Magia e os segredos 

da literatura.
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CULTURAL Cinema

Sócio-Convidado

O

Curta-Metragem

 s enormes contrastes sociais e culturais de nosso país formam a base da temática do 
premiado curta-metragem “Que país é este”, que ficou com o 2º lugar no III Concurso de 
Curtas-Metragens da Maratona Cultural ACESC 2006. Com direção, roteiro, produção e 
fotografia de Hamilton Bassitt o documentário satírico foi construído durante 60 horas de 
edição, tendo sua idéia original baseada no roteiro desenvolvido para o conhecido “Show 
da Casa”, do ano de 2005, que teve como tema “Brasil mostra a sua cara”. Para Bassitt a 
produção do filme foi um desafio: “Esta é a primeira vez que o clube concorre na categoria 
Curtas-Metragens, tivemos uma idéia e acreditamos no potencial de nosso material”, 
relata.

O Clube Sírio também apresentou na oitava Maratona Cultural o curta-metragem 
“Ponto de Encontro”, com direção e produção de Lúcia Capuani, roteiro de Lúcia Capuani 
e Ricardo Bittar e fotografia de Hamilton Bassitt.
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o dia 20 de dezembro de 2006, foi recebido 
como sócio-convidado do Clube Sírio  o escritor 
Mário Chamie. Em cerimônia realizada no Bela 
Vista Bar estiveram presentes os associados 
Fábio Trabulsi, Bassim Farkuh e Arthur Razuk. 
Na ocasião, os diretores do departamento 
cultural Gabriel Sayegh e Luciana Carabariti A. 
de Azevedo entregaram ao escritor o termo de 
oficialização da categoria de sócio-convidado.

Chamie foi Secretário Municipal de Cultura 
nas décadas de 70 e 80, criou a Pinacoteca 
Municipal, o Museu da Cidade de São Paulo 
e Centro Cultural São Paulo. Recentemente, 
realizou a doação de duas de suas mais 
recentes obras para a biblioteca do clube: 
“Palavra Inscrita” e “Caminhos da Carta”.

N

O Futebol: uma 
oportunidade 

para os meninos 
de periferia.

Em pauta os 
contrastes 

sociais.

Da esquerda para a direita: 
Arthur Razuk, Fábio Trabulsi, 

Luciana Cabariti A. de Azevedo, 
Mário Chamie, Gabriel 

Sayegh e Bassim Farkuh.

Clube Sírio faz bonito na estréia da categoria, 
com apresentação do filme “Que país é este”
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A Agenda dos Próximos Eventos é um ótimo instrumento para ajudar 
você e sua família na programação das atividades da semana!

Novo Site Clube Sírio

Tarde Árabe

Alguns integrantes do grupo de 
Dabke do Esporte Clube Sírio.

om uma linguagem atraente e apresentação 
muito mais interativa e amigável foi inaugurado, 
em dezembro de 2006, o novo site do Esporte 
Clube Sírio. Esta é mais uma novidade que 
acompanha o processo de modernização das 
instalações do nosso clube.

Agora você e sua família podem encontrar 
no espaço uma diversificada gama de fotos de 
eventos e de toda infra-estrutura que o clube 
oferece, além da programação atualizada das 
atividades disponíveis no Clube Sírio. 

Assim, convidamos você para navegar 
em nosso novo espaço virtual, pelo endereço: 
www.sirio.org.br. Acesse e seja bem vindo! 

C

ão perca a oportunidade de vivenciar a 
tradição da cultura árabe e curtir uma bela 
tarde com muita música, dança e animação!  
Muito Dabke e Durbake, além de uma deliciosa 
variedade de comidas típicas criam um ótimo 
momento para a confraternização entre amigos 
e familiares.

N

O Durbake é instrumento indispensável 
para a alegria da Tarde Árabe.

A Agenda dos Próximos Eventos é um ótimo 
instrumento para ajudar você e sua família 
na programação das atividades da semana!

SIRIO 
90
anos



Avançado 17h30 às 18h30

Intermediário 18h30 às 19h30

Iniciantes 19h30 às 21h

Uma Breve Viagem 

CULTURAL Ciclo de Palestras

Curso de Língua Árabe - todas as terças-feiras

pelo Mundo Islâmico

ezenas de pessoas prestigiaram o ciclo de palestras Uma breve viagem pelo mundo 
islâmico que aconteceu durante os meses de janeiro e fevereiro no auditório do clube. 
Em cada reunião os associados tiveram a oportunidade de conhecer melhor o universo 
da religião islâmica, a 2ª maior religião monoteísta e a que mais cresce no mundo. A 
história, os preceitos e as contribuições culturais e científicas do Islamismo à Humanidade 
foram alguns dos temas abordados em uma conversa informal e ambiente descontraído 
pelo jovem Sheique Ali Achcar, do Centro de Divulgação do Islã para a América Latina. 
Para Achcar esta é uma forma de incentivar a aproximação entre os povos: “Por meio do 
conhecimento conseguimos diminuir os abismos culturais e aumentar a compreensão dos 
seres humanos”, afirma.

O Núcleo de Cultura Árabe (NCA) 
foi criado em 7 de março de 2005, 
com o intuito de estudar e promover 
a divulgação da riquíssima cultura 
árabe em seus diversos aspectos - 
história, literatura, filosofia, ciência, 
arquitetura, pintura, música e dança 
– por meio de cursos, palestras, 
exposições, filmes, entre outros. 
As reuniões do NCA são abertas à 
participação de todos os associados 
e ocorrem na primeira quinta-feira 
de cada mês, às 20h, no auditório 
do clube. Nelas são discutidos temas 
relacionados à cultura árabe e se 
define a programação dos eventos a 
serem oferecidos aos associados. 

D

Programação 2007:

Informações na Secretaria Social.
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Palestra Aspectos Culturais e contribuições para 
a humanidade que aconteceu no dia 27/01.



Horários 2007:

CULTURALEscola de Educação Infantil Sírio

Fazendo Arte...
A

uitas declarações de amor e carinho e momentos inesquecíveis de 
alegria estiveram presentes na festa de formatura e encerramento de ano da 
Escola de Educação Infantil Sírio. A comemoração, que aconteceu na boate 
do Clube, contou com a presença de cerca de 300 convidados, entre pais, 
alunos, familiares e professores. 

A festa foi recheada de surpresas, que vão desde um vídeo com 
depoimentos de alunos para os pais, até uma inédita homenagem dos pais, 
da turma do Pré, ao corpo docente da escola.

A Escola de Educação Infantil  Sírio  vem, desde 1997, atendendo crianças 
da primeira infância. Além das salas de aula, os alunos podem contar com 
biblioteca infantil, sala de jogos e artes, espaço externo arborizado, quadras, 
brinquedos e playground. Segundo a coordenadora da Escola, Márcia 
Cabariti M. Costa, é muito importante avaliar a necessidade específica de 
cada criança para a aprendizagem: “Aqui temos um número limite de 15 
alunos por sala – o que facilita e aproxima nosso contato com pais e alunos 
– possibilitando um atendimento diferenciado para cada família”, avalia.

Festa de Final de Ano
e Formatura 

prendizado colorido e contagiante. Foi assim o trabalho de artes 
realizado, durante todo o ano letivo de 2006, pelas crianças do Jardim II 
da Escola de Educação Infantil do Esporte Clube Sírio. A idéia era mesclar 
o conhecimento de um artista pop ao incentivo da criatividade infantil 
para produção de obras pelos artistas mirins. A inspiração veio de um 
pernambucano que, aos oito anos de idade, começou a mostrar interesse e 
talento pelas artes. O nome dele é Romero Britto, que quando criança, com 
muita imaginação pintava em sucatas, papelão e jornal.

E as crianças do Jardim II seguiram o artista com a produção de 
pinturas em telas, camisetas, toalhas de banho, cangas, bolsas, bandanas 
entre outras criações artísticas. Para a educadora Juliana Gomes Groppo 
a resposta das crianças surpreendeu e mostrou o enorme potencial de 
cada um: “É em um momento como esse que conseguimos explorar nas 
crianças desde quesitos básicos, como a coordenação motora até aspectos 
mais profundos, como a criatividade, a interpretação e o entendimento dos 
limites da vida cotidiana”, ressalta.

O trabalho também contou com uma interessante visita à galeria de 
artes de Britto, no bairro dos Jardins, em São Paulo e um lindo desfile das 
crianças, na escola, que literalmente incorporaram suas criações artísticas. Turma do Jardim II veste as obras de arte.

M 
Manhã 

(8h às 12h)

Maternal I 02 anos

Maternal II 03 anos

Tarde 
(13h15 às 

17h15)

Maternal I 02 anos

Maternal II 03 anos

Jardim I 04 anos

Jardim II 05 anos

Pré 06 anos

Aulas Extras: Além das atividades regulares em sala 
de aula, os alunos da Escola de Educação Infantil 
Sírio recebem aulas extra-curriculares de inglês, árabe, 
educação física e música.

Os formandos 
do Pré: da 

esquerda para a 
direita: Giovana 

F. Coutinho, 
Gabriela F. Jettar, 

Fernanda F. 
Helito, Beatriz 
H. de Campos.

A turma do 
Maternal I: da 

esquerda para a 
direita: Sofia S. 

Fasanella, Gabriel 
F. R. Mayzoub e 

Diana T. Tabach.

SIRIO 
90
anos



CULTURAL Cursos e atividades
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Curso / Atividade Dia Horário Professor (a)

Árabe I (Iniciantes) - GRATUITO 3ª-feira 19h30 - 21h Georges Fayez Khouri

Árabe II (Intermediário) - GRATUITO 3ª-feira 18h30 - 19h30 Georges Fayez Khouri

Árabe III (Avançado) - GRATUITO 3ª-feira 17h30 - 18h30 Georges Fayez Khouri

Artes Plásticas (Escultura, Pintura em Tela - Aquarela, Guache) 4as/5as/6as-feiras 9h - 12h Rosemeire Korb

Artes Plásticas (Escultura, Pintura em Tela - Aquarela, Guache) 4as/5as/6as-feiras 14h - 17h Rosemeire Korb

Ballet (Baby) 3as/5as-feiras 15h - 16h Maria Helena Mazzetti

Ballet (Baby) 4as/6as-feiras 10h - 11h Maria Helena Mazzetti

Ballet (Baby) 4as/6as-feiras 15h30 -16h30 Maria Helena Mazzetti

Ballet (Primary) Sábado 9h - 10h Maria Helena Mazzetti

Ballet (Primary) Domingo 10h30 - 11h30 Maria Helena Mazzetti

Ballet (Baby) Sábado/Domingo 11h30 - 12h30 Maria Helena Mazzetti

Ballet (5º grau) Sábado 10h - 11h30 Maria Helena Mazzetti

Ballet (5º grau) Domingo 9h - 10h30 Maria Helena Mazzetti

Ballet (Baby) 3as/5as-feiras 10h30 - 11h15 Lilian Mirândola

Ballet (1º grau) 3as/5as-feiras 9h30 - 10h30 Lilian Mirândola

Ballet (2º grau) 3as/5as-feiras 15h - 16h Lilian Mirândola

Ballet (5º grau) 3as/5as-feiras 16h - 17h30 Lilian Mirândola

Ballet (2º grau) Sábado 9h - 10h Maria Virgínia Abbud Hajjar

Ballet (Adiantadas) Sábado 10h - 12h Maria Virgínia Abbud Hajjar

Ballet (Adultas) Sábado 12h - 13h Maria Virgínia Abbud Hajjar

Ballet (Adiantadas) Domingo 9h - 11h Maria Virgínia Abbud Hajjar

Ballet (2º grau) Domingo 11h - 12h Maria Virgínia Abbud Hajjar

Coral - GRATUITO 4ª-feira 19h30 - 21h Eli de Souza Gonçalves

Dabke (dança folclórica árabe - Iniciantes) - GRATUITO 4ª-feira 19h - 20h Ali Khan Benbassat

Dabke (dança folclórica árabe - Avançado) - GRATUITO 4ª-feira 20h - 21h Ali Khan Benbassat

Danças Folclóricas da Síria (Feminina, 5 a 6 anos) 6ª-feira 17h30 - 18h Márcia Camasmie Dib

Danças Folclóricas da Síria (Feminina, 8 a 10 anos) 6ª-feira 16h30 - 17h15 Márcia Camasmie Dib

Dança Árabe - Iniciação (8 a 12 anos) 4ª-feira 14h - 15h Lilian Mirândola

Dança do Ventre (Juvenil I) 4as/6as-feiras 15h - 16h Lilian Mirândola

Dança do Ventre (Juvenil II) 4as/6as-feiras 16h - 17h Lilian Mirândola

Dança do Ventre (Adultas - Iniciantes) 6ª-feira 18h - 19h30 Márcia Camasmie Dib
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Curso / Atividade Dia Horário Professor (a)

Dança do Ventre (Adultas - Básico) 6ª-feira 14h - 15h30 Márcia Camasmie Dib

Dança do Ventre (Adultas - Intermediário) 6ª-feira 19h30 - 21h Márcia Camasmie Dib

Dança do Ventre (Adultas) 5ª-feira 20h - 21h Geórgia Djouki

Danças de Salão 6ª-feira 20h30 - 22h Dayane (Stella Aguiar)

Danças de Salão 3ª-feira 19h30 - 20h50 Dayane (Stella Aguiar)

Dinâmica de Grupo 5ª-feira 14h30 - 16h30 Luiz Gonzaga Alca de Sant’Anna

Durbake - GRATUITO 4ª-feira 19h - 20h William Bordokan

Francês (Iniciantes) 4ª-feira 14h - 16h Eliana Magid Sallum Corradi

Francês (Iniciantes) 4ª-feira 16h - 17h30 Eliana Magid Sallum Corradi

Francês (Iniciantes) 5ª-feira 17h - 19h Eliana Magid Sallum Corradi

Francês (Avançado) 3ª-feira 18h - 20h Eliana Magid Sallum Corradi

Francês (Avançado) 5ª-feira 9h15 - 11h15 Eliana Magid Sallum Corradi

Informática 3as/5as-feiras 8h30 - 9h20 Viviane (Compuclasses)

Informática 3as/5as-feiras 14h - 14h50 Viviane (Compuclasses)

Informática 3as/5as-feiras 15h - 15h50 Viviane (Compuclasses)

Jazz (7-11 anos, Iniciantes) 4as/6as-feiras 17h - 18h Lilian Mirândola

Jazz (8 a 12 anos, Iniciantes) 3as/5as-feiras 8h30 - 9h30 Lilian Mirândola

Jazz (12-16 anos, Intermediário) 3as/5as-feiras 17h30 - 18h30 Lilian Mirândola

Pintura em Baixo Esmalte, Faiança e Porcelana 3ª-feira 10h - 12h Lia Mara Jorge Aloe

Pintura em Baixo Esmalte, Faiança e Porcelana 3ª-feira 15h - 17h Lia Mara Jorge Aloe

Pintura em Baixo Esmalte, Faiança e Porcelana 4ª-feira 9h - 11h Lia Mara Jorge Aloe

Ritmos (Merengue, Salsa, Samba, etc.) 4ª-feira 18h - 19h Dayane (Stella Aguiar)

Sapateado Americano (a partir de 7 anos) 3as/5as-feiras 9h30 - 10h15 Carolina

Sapateado Americano (a partir de 7 anos) 3as/5as-feiras 14h15 - 15h Tábata Gomes

Sapateado Americano (a partir de 7 anos) 3as/5as-feiras 16h - 16h45 Tábata Gomes

Sapateado Americano (Adultos, Iniciantes) 3as/5as-feiras 18h - 19h Marchina

Sapateado Americano (Adultos, Intermediário) 3as/5as-feiras 19h - 20h Marchina

Teatro (Juvenil) 3as/5as-feiras 18h - 20h Candé Brandão

Teatro (Adulto) - GRATUITO 3as/5as-feiras 20h30 - 23h Lúcia Capuani

Violão (Clássico e Popular), Guitarra e Baixo 3as/5as-feiras 14h - 20h Niki

Xadrez - GRATUITO sábado/domingo 13h - 19h Rodolpho Fares Jr.

SIRIO 
90
anos



ESPORTES Futebol

Aconsagrada festa de encerramento 
dos Campeões do Ano da Copa Sírio 
aconteceu, na noite do dia 14 de dezembro 
de 2006, na boate do clube e contou com 
a presença de cerca de 150 atletas. Durante 
o ano, centenas de atletas, divididos em 
cinco categorias, participaram ativamente 
do Campeonato interno de futebol do 
Esporte Clube Sírio.

Fique atento! Ainda há tempo para 
as inscrições no campeonato deste ano, 
com um total de 23 equipes, a meta é 
ultrapassar os 330 atletas participantes! 

ESPORTES

Fut Fest
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Categoria Master - Microcamp / Austrália

Categoria Aspirantes - Meng-Radar / França

Categoria Sênior – Belas Artes / Suécia

Categoria Principal - Bayard – Spotpromo / Brasil

Categoria Majestades – Gana

Patrocinadores:

Montana
Grill

Banco
Tricury

Meng
Engenharia

Grupo
Gocil



EsportesFutebol

V

Dias Horários Faixa Etária

Terças e Quintas
9h às 10h 04 a 07 anos

10h às 11h 08 a 13 anos

Quartas e Sextas 16h às 17h 04 a 12 anos

Quartas e Sextas
17h30 às 19h 09 a 12 anos

18h30 às 20h30 13 a 16 anos

Sábados 09h00 às 11h 05 a 10 anos

Domingos 10h às 12h 04 a 07 anos

Reforma do Campo de Futebol
ida nova para o nosso Campo de Futebol! Foram implantadas 3.000 

m2 de grama nova no Campo de Futebol do Clube Sírio. O trabalho, que 
foi realizado entre os meses de dezembro de 2006 e março deste ano, 
contou com um processo de cobertura do gramado, com a utilização de 
produtos adequados e ações de manutenção preventiva.

Para os reservas, que aguardam ansiosamente sua entrada na partida, 
foi reservado um espaço especial, com bancos, para melhor acomodação 
de todo o pessoal. Já os torcedores foram beneficiados com uma nova 
cobertura e instalação de toldos roll-on em sua parte inferior.

A estréia do Campo aconteceu em grande estilo, no dia 10 de março, 
com o início dos torneios da Copa Sírio de Futebol. Programe-se com a 
agenda das modalidades!

Equipe do Esporte 
Clube Sírio - Vice-
campeã brasileira 
de Futebol 7 
Society na 1ª Copa 
Brasil de Clubes 
Veterano 2007.

Futebol de Menores - Escola:

Modalidade esportiva conta com novos benefícios do espaço

Placar Eletrônico - a partir 
de agora todos os jogos 

contam com um sistema 
de marcação digital de 

tempo e resultado.

O Esporte Clube Sírio sagrou-se vice-campeão brasileiro de Futebol 7 
Society na 1ª COPA BRASIL DE CLUBES VETERANO 2007, que aconteceu 
entre os dias 9 e 11 de março nas quadras da Confederação Brasileira de 
Futebol 7 Society. 

Futebol 7 Society:

Onbongo

Categoria Masters  durante 
jogo da Copa Sírio 2007.

Calha
Forte Microcamp

SIRIO 
90
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Agenda de Torneios:

ESPORTES Tênis

OClube Sírio, por meio de uma parceria com a FPT - Federação 
Paulista de Tênis, sediou o Pré-Qualifying do Banana Bowl, entre os 
dias 5 a 9 de março, que contou com a participação de 144 atletas das 
categorias de 14 a 16 anos, de nove estados – SP, SC, RJ, GO, PR, PE, 
MG, RS e SE – e mais Distrito Federal. Sob a supervisão da FPT, as 
partidas do torneio pré-classificatório aconteceram nas quadras de saibro 
do clube.

O Banana Bowl é um dos mais importantes torneios mundiais do 
tênis juvenil sul-americano, de nível A e possui o mesmo sistema de 
pontuação dos *Grand Slams.

No pré-qualifying os tenistas, sem ranking suficiente, têm a 
oportunidade de tentar ingressar na chave principal do tradicional torneio.
Na categoria masculina, os dois melhores colocados de cada categoria 
se classificam para a chave principal e os semifinalistas garantem acesso 
ao Qualifying. Nas categorias femininas, apenas as campeãs ganham 
vaga na chave principal, e as vice-campeãs e semifinalistas vão disputar 
o Qualifying do Banana Bowl.

As divulgações, inscrições, execuções de tabela e premiações 
também contaram com a coordenação e supervisão da FPT.

ESPORTES
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Pré-Qualifying do 
Banana Bowl

As atividades com torneio interno e participação nos 
torneios interclubes voltam a ser o grande destaque deste 
semestre. Mantenha o seu cadastro atualizado.

O termo Grand Slam é usado, em tênis, para denominar o 
fato de um atleta vencer, no mesmo ano, os torneios Open 
da Austrália, Roland-Garros, Wimblendon e US Open.
Esses torneios são, por isso, conhecidos como os Torneios 
do Grand Slam, sendo considerados pelo grande público 
como os mais importantes da temporada, além de 
serem os mais bem dotados em prêmios e pontos para 
a classificação mundial. Os títulos nestes torneios são 
chamados de Títulos de Grand Slam.

Fonte: Site - Wikipédia – A enciclopédia livre.

A associada Beatriz 
Haddad Maia foi 
campeã do Banana 
Bowl – categoria 12 
anos – realizado, em 
março deste ano, 
no Clube Paineiras. 

Da esquerda para a direita: o associado Antonin Silva Haddad 
Bartos – categoria 10 anos, no centro o diretor de Tênis: 
Paulo Haddad Bittar e o associado Guilherme Leopoldo da Silva
Martins – categoria 12 anos.

* GRAND SLAM:

M
EL

H

O
RES DE 2006

FEDERAÇÃO

PAULISTA DE 

TÊNIS

Os associados participantes do Pré-Qualifying – da esquerda 
para direita: Natália Abdalla, Guilherme Leopoldo Silva Martins, 
Gabriela Scaff Haddad  Bartos e Carolina Scaff Haddad Bartos.



EsportesFitness

Academia ou Fitness? Estas são palavras que se tornaram especiais na rotina diária dos  
associados, e o motivo é o crescente aumento pela procura dos treinos monitorados.

Visando atender, com qualidade, a esse interesse, quatro novas esteiras da marca Life Fitness, 
foram adquiridas, no início deste ano, para compor a estrutura do Fitness Center. Segundo o 
coordenador da área de Fitness e Musculação, José Carlos Vidal, o novo  equipamento traz 
qualidade para a prática da corrida na esteira, além de consideráveis melhorias para a condição 
cárdio-respiratória do esportista: “Com uma corrida muito mais suave e equilibrada é possível 
à diminuição da sobrecarga articular nos joelhos e coluna”, explica.

Porém, vale lembrar que para iniciar qualquer atividade física é imprescindível a realização 
de um check-up médico. Após este exame e acompanhado pela orientação dos instrutores, 
o associado poderá optar pelo espaço e equipamentos que melhor atendam as suas 
necessidades. Na Academia os equipamentos são favoráveis a um treino com peso livre, já no 
Fitness é possível desfrutar de equipamentos individualizados e que solicitam do aluno maior 
carga cárdio-respiratória. Venha, traga o seu exame médico e escolha o seu treino! 

A atleta Susane S. Calmon Gama no momento 
do treino supervisionado de corrida.

Horários Fitness:

3as às 6as feiras – das 7h às 22h

Sábados, domingos e feriados – das 7h às 19h

Racha de Basquete Masculino
Momento de descontração e aprendizado

Fitness Center recebe novas esteiras

Integração, esporte e muita energia! Assim é o Racha de Basquete Masculino que 
acontece às terças e quintas-feiras, das 20h30 às 22h e aos sábados, domingos e feriados 
das 9h às 13h, no Ginásio Principal. Este é um momento de congraçamento, no qual se 
reúnem semanalmente cerca de 40 atletas, jovens e veteranos, muitos integrantes – que 
se consagraram entre as décadas de 70 e 80 como Grandes Campeões – defendendo com 
honra o nome do Esporte Clube Sírio no basquete mundial. Para o jogador Ayrton Maia o 
importante é a integração entre gerações: “O esporte nos possibilita a troca de experiências 
e aprendizado contínuo, inclusive com os atletas mais novos. Aqui temos um momento 
privilegiado, pois conseguimos aliar qualidade de vida com enriquecimento pessoal e 
profissional”, avalia o atleta.

Este ano a equipe do Clube Sírio permanece no campeonato da União de Veteranos, nas 
categorias Pré-Veteranos, Hiper-Master e Super Master, com grande destaque aos ídolos 
que fizeram a história do Basquete no Esporte Clube Sírio! 

As turmas da escolinha de basquete 
continuam a todo vapor – quartas e 
sextas-feiras das 9h às 11h e às quintas-
feiras das 15h às 16h30, das 16h30 às 
18h e das 18h às 20h.

VENHA APRENDER!

Equipamento traz benefícios para a condição 
cárdio-respiratória do esportista
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A união entre os atletas da 
antiga e nova geração.
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Nova Aquisição: Esteira Life Fitness.

Crianças 
durante 
o treino que 
acontece 
no Ginásio 
Principal.



ESPORTES Ginástica

Entre os vários exercícios praticados nas aulas, 
podemos destacar abdominal com a bola.

ESPORTES
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Ginástica 
Feminina

3as e 5as-feiras das 7h30 às 11h

4as e 6as-feiras das 7h30 às 10h

3as e 5as-feiras das 16h às 19h30

4as e 6as-feiras das 18h às 21h

Horários da Ginástica:

24/05 – Spa Day e 20/06 – Spa Day 
e Chá da Tarde.
No Spa Day as associadas realizam 
caminhadas, aulas de ritmos, yoga, 
ginástica localizada, alongamento, 
circuito de massagem e muito mais!  
Saiba mais sobre a programação no 
Departamento de Esportes.

CALENDÁRIO 
DE EVENTOS:

Para as associadas que buscam aliar 
o esporte ao prazer do convívio social 
e a momentos de entretenimento, o 
departamento da Ginástica Feminina do 
Clube criou um programa diversificado 
de exercícios, buscando trazer uma nova 
possibilidade e principalmente uma 
alternativa para a incansável correria do 
dia-a-dia.

As atividades escolhidas proporcionam o 
bem estar físico e emocional, contribuindo 
não só para a prática esportiva regular e 
conseqüente manutenção de um peso 
saudável, mas principalmente, para a 
conquista de uma grande qualidade de 
vida, com muito bom humor e significativa 
redução do risco de doenças crônicas. 
Confira a nossa agenda!

O Yoga é uma prática 
indiana milenar que figura 
ainda hoje em todo o 
mundo como o mais antigo 
e holístico sistema para 
colocar em forma o corpo e 
a mente. Programe-se!

Modalidade Semana Horário Faixa Etária

Hatha-Yoga
Terças e 
Quintas

08h30 às 09h45 Acima de 15 anos

Hatha-Yoga
Terças e 
Quintas

10h às 11h15 Acima de 15 anos

Hatha-Yoga
Terças e 
Quintas

18h às 19h15 Acima de 15 anos

Hatha-Yoga
Terças e 
Quintas

19h30 às 20h30 Acima de 15 anos

Power-Yoga
Quartas e 

Sextas
19h30 às 21h Acima de 15 anos

YOGA:

A concentração dos alunos 
durante a prática indiana. 



EsportesVoleibol

Incentivo aoVoleibol

U
Escolinha

(nascidos entre 1996 e 1998) 
4as e 6as-feiras 
17h30 às 19h

Iniciantes 
(nascidos em 1995)

3as e 5as-feiras
18h às 20h

Pré-Mirim 
(nascidos em 1994)

3as e 5as-feiras 
18h às 20h

Mirim 
(nascidos em 1993)

3as, 5as e 6as-feiras
18h às 20h

Infantil 
(nascidos em 1992)

3as, 5as e 6as-feiras
18h às 20h

Infanto-Juvenil 
(nascidos em 1991 e 1990)

3as, 5as e 6as-feiras
18h às 20h

Adulto Feminino 
(de 17 anos a 30 anos)

3as e 5as-feiras 
20h às 22h

Adulto Masculino 
(acima de 17 anos) 

3as e 5as-feiras 
20h às 22h

Master B  3as e 5as-feiras
20h às 22h

Master C 4as e 6as-feiras
20h às 22h

Categorias do Voleibol: ma proposta de trabalho mais ousada para os jogadores do 
voleibol! Este é o compromisso da Comissão Técnica do Clube no 
processo de reestruturação da modalidade. Na Escolinha, por meio 
de jogos adaptados, será desenvolvido um trabalho lúdico entre as 
garotas. O objetivo é incentivar a motivação e o interesse pelo esporte. 
A realização de torneios interclubes também está na pauta da agenda 
do semestre.

As demais categorias disputarão a Copa Sindiclube, que 
acontece de abril a dezembro deste ano. A busca é pela melhoria 
do aperfeiçoamento físico e do nível de competitividade. Os grupos 
adultos já estão em treinamento, sendo que, a equipe masculina atua 
com foco em exercícios técnicos e posicionamentos táticos.

A garra das meninas
durante os treinos.

Atletas da equipe Infantil-Infanto: da 
esquerda para a direita: Laís L. Lucato, 

Renata S. Assad, Bianca J. Avisati, 
Gabriela Povel e Natasha N. da Cruz. 

Ao fundo Maria Carolina A. Ludovico.

SIRIO 
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Prática esportiva utiliza jogos 
lúdicos para motivação do atleta

Atletas da 
Escolinha 
de Vôlei. 
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Patrocinadores Grupo de Corrida:

ESPORTES CorridaESPORTES
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Grupo de Corrida 
do Clube Sírio

Próximas Provas do Grupo de Corrida:

Dezenas de atletas estiveram presentes na abertura do Circuito 
Corpore de Corrida, que aconteceu no dia 4 de março, na USP. Circuitos 
de 5 e 12km formaram a base das provas realizadas pelos competidores. 

Além do condicionamento físico, a corrida é uma grande aliada para 
a melhoria da qualidade de vida e integração social. Faça parte do Grupo 
de Corrida do Sírio! Para o ano de 2007 o calendário oficial de provas do 
grupo será composto por 10 provas que acontecerão em São Paulo e no 
Litoral.

Na temporada 2007, o Grupo (sob a orientação da Top Notch) 
contará com novos métodos de treinamento e com acompanhamento 
semanal nos exercícios de fortalecimento muscular – todas às 4as feiras – 
18h às 20h30, na Academia. Outros horários de treinos: terças e quintas-
feiras: 19h às 21h e quartas e sextas-feiras: 7h às 9h.

Data Nome

20/mai 10km Tribuna FM

3/jun Maratona de São Paulo

1/jul Super 40K

11/ago Circuitos das Praias - 4ª etapa noturna 

2/set Pão de Açúcar

21/out Circuitos das Praias - 5ª etapa

11/nov Run America Nike 10K

15/dez Corrida de Natal 

Grupo de Corrida Sírio na Meia Maratona de 
São Paulo, que aconteceu no dia 15/04.

Grupo do Clube Sírio compartilhando com outros 
atletas o Circuito Corpore de Corrida.



EsportesSIMI
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SIMI é estímulo para 
o esporte e o lazer

Lazer com qualidade e criatividade.
Atividades esportivas, sociais, culturais e de 
entretenimento formam a gama das práticas 
à disposição do grupo da Melhor Idade. O 
objetivo é desenvolver práticas direcionadas 
aos associados a partir dos 55 anos. As 
escolhas são feitas de acordo com os anseios 
e necessidades dos próprios participantes, 
proporcionando uma grande integração e 
bem estar a todos. Entre as preferências estão 
as aulas de dança de salão e os famosos chás 
da tarde. Participe! Mais informações na 
Secretaria de Esportes.

Modalidade Semana Horário

Ginástica SIMI Terças e Quintas 08h às 09h

Ginástica SIMI
Sábados e 
Domingos

09h30 às 10h30

Aulas de Ritmos Quartas 15h às 16h

Computação Terças a Sextas agendamento

SIMI:

Integração com muita alegria e 
disposição compõe a receita do grupo

SIRIO 
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Chá da tarde: 
bate-papo amigo e muitas risadas 
também fazem parte do menu.

Associadas em puro 
exercício de alegria durante 

a aula de Merengue.



ESPORTES DepamESPORTES
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Depíada 2006
Gincanas musicais e de tarefas, jogos esportivos 
e cooperativos; caças ao tesouro e recreações de 
diversos tipos na piscina, fizeram parte do baú de 
brincadeiras que divertiram toda a meninada durante 
a última Depíada!

Organizado pelo DEPAM – Departamento para 
menores, o evento que aconteceu em dezembro 
de 2006, reuniu centenas de crianças, entre 4 e 17 
anos, que desenvolveram, em equipes, atividades 
recreativas e esportivas, com o intuito de incentivar 
não só os momentos de lazer e recreação, mas 
também a cultura e a criatividade de toda a turma!

Barraca das Meninas

Em pleno contato com a natureza a 
criançada acampou e fez a festa no 
Campo de Futebol Society do Clube. 
A noite do Acampadentro, realizado 
durante a Depíada, com certeza, foi um 
dos momentos mais esperados e curtidos 
desta última Depíada. Alegria e diversão 
rolaram noite afora!

ACAMPADENTRO!

Pic-Nic no Parque do Ibirapuera, visita ao 
Plasma Park – Radical e Skate Park, ida 
ao Teatro Aladdin, Hopi Hari e Museu da 
Língua Portuguesa. Estas foram algumas 
atividades que rechearam a Jornada de 
Férias do DEPAM!
Além disso, dezenas de crianças 
participaram diariamente das atividades 
internas que aconteceram durante todo o 
mês de janeiro.

JORNADA DE FÉRIAS

Fazendo arte após o almoço.

Passeio da turma do 
Depam ao Hopi Hari.
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Modalidade Semana Horário Faixa Etária

Aperfeiçoamento Feminino 3as e 5as-feiras 8h às 09h Acima de 08 anos

Intermediária Mas / Fem 3as e 5as-feiras 9h às 10h Turma Adaptada

Iniciação Mas / Fem 3as e 5as-feiras 10h às 11h 06 e 08 anos

Baby Gym Mas / Fem 3as e 5as-feiras 11h às 11h30 04 e 05 anos

Iniciação + Baby Gym Mas / Fem 3as e 5as-feiras 14h às 15h 04 a 08 anos

 Intermediária Mas / Fem 3as e 5as-feiras 15h às 16h Acima de 08 anos

Aperfeiçoamento 1 e 2 Mas / Fem 3as e 5as-feiras 16h às 17h30 Acima de 08 anos

Iniciação 2 Mas / Fem 4as e 6as-feiras 14h às15h Acima de 09 anos

Pré Treinamento (F) + Treinamento (F) 4as e 6as-feiras 15h às 17h30 Acima de 09 anos

E
sc

ol
a 

d
e 

E
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Modalidade Semana Horário Faixa Etária

Tae Know Do 3as e 5as--feiras 9h às 11h 04 a 11 anos

Tae Know Do 4as e 6as-feiras 15h às 17h 04 a 11 anos

Tae Know Do Sábados 9h às 11h Acima de 12 anos

Atletismo 4as e 6as-feiras 9h às 10h 06 a 10 anos

Atletismo 3as e 5as-feiras 15h às 16h 04 a 10 anos

Voleibol 4as e 6as-feiras 10h às 11h 08 a 12 anos

Educação Motora 3as, 4as e 5as-feiras 14h às 15h 03 a 05 anos

Handebol M/F 3as e 5as-feiras 15h às 16h 11 a 17 anos

Handebol M/F 4as e 6as-feiras 19h às 20h 11 a 17 anos

Mini-Tênis 4as e 6as-feiras 9h às 9h30 04 a 6 anos

Mini-Tênis 3as e 5as-feiras 16h às 17h 04 a 08 anos

Futsal 3as e 5as-feiras 16h às 17h 14 e 15 anos

Futsal 3as e 5as-feiras 17h às18h 11 a 13 anos

Basquetebol M/F 4as e 6as-feiras 9h às 11h 08 a 12 anos

Basquetebol M/F 3as e 5as-feiras 15h às 16h30 08 a 12 anos

Basquetebol Masculino 3as e 5as-feiras 16h30 às 18h 08 a 12 anos

Basquetebol Masculino 3as e 5as-feiras 18h às 20h 08 a 12 anos

EsportesCursos e Atividades
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a Modalidade Semana Horário Faixa Etária

Hidroginástica 3as a 6as-feiras 8h15 às 9h Acima de 15 anos

Caminhada Aquática 3as a 6as-feiras 11h15 às 12h Acima de 15 anos

Caminhada Aquática 3as e 5as-feiras 18h às 19h Acima de 15 anos

H
oq

ue
i Modalidade Semana Horário Faixa Etária

Hoquei 3as e 5as-feiras 18h às 20h Acima de 06 anos

Hoquei Sábados 9h às 12h Acima de 06 anos
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Modalidade Semana Horário Faixa Etária

Judô 4as e 6as-feiras 9h às 10h 04 a 06 anos

Judô 4as e 6as-feiras 10h às 11h Acima de 07 anos

Judô 3as e 6as-feiras 15h às 16h 04 a 07 anos

Judô 3as e 5as-feiras 18h às 19h 05 a 08 anos

Judô 3as e 5as-feiras 19h às 20h 09 a 13 anos

Judô 3as e 5as-feiras 20h às 22h Treinamento

Judô 6as-feiras 14h30 às 16h Treinamento

Capoeira 3as e 5as-feiras 19h30 às 21h Acima de 08 anos

Capoeira Sábados 11h às 12h30 Acima de 08 anos

Departamento de Esportes
Calendário de Eventos do 1º Semestre – 2007

MAIO:

10/05 e 11/05 - 5ª e 6ª feira - Apresentação de Filme da Ginástica Olímpica  12/05 - Sábado - Dia das Mães do DEPAM  19/05 - Sábado - Encontro 
entre Clubes de Capoeira • Competição por Equipes - Judô  20/05 - Domingo - Passeio do DEPAM – Menores  24/05 - 5ª feira - Spa Day – Ginástica  
26/05 - Sábado - Grande Roda de Capoeira • VII Meeting Runner de Judô • Festival Interno de Ginástica Olímpica  27/05 - Domingo - Aniversariantes 
do Mês – DEPAM  30/05 - 4ª feira - Tarde das Oficinas – SIMI  31/05 - 5ª feira - Aniversariantes do Mês – SIMI

JUNHO:

02/06 - Sábado - Festival Interno de Judô  09/06 - Sábado - Treino Especial de Tae kwon-Do e Teste de Faixa  12/06 a 22/06 - 3ª a 6ª feira - 2ª Etapa 
do Torneio Interno de Squash  16/06 - Sábado - Intercâmbio de Ginástica Olímpica  17/06 - Domingo - Passeio do DEPAM – Maiores  19/06 - 3ª feira 
- Aula Especial e Batizado de Capoeira  21/06 e 22/06 - 5ª e 6ªfeira - Aula Aventura de Ginástica Olímpica  23/06 - Sábado - X Torneio da Amizade 
do Colégio Emilie - Judô  23/06 e 24/06 - Sábado e Domingo - Festa Junina do DEPAM  27/06 - 4ª feira - Tarde das Oficinas – SIMI  28/06 - 5ª feira 
- Festa de Encerramento do Semestre – Ginástica Olímpica • Aniversariantes do Mês – SIMI  30/06 - Sábado - Encontro de Mestres de Capoeira • 
Aniversariantes do mês - DEPAM

ESPORTES Cursos e AtividadesESPORTES
N
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Modalidade Semana Horário Faixa Etária

Adaptação p/ Bebês 4as e 6as-feiras 9h15 às 10h 02 a 03 anos

Iniciação 3as a 6as-feiras 9h às 9h45 04 a 06 anos

Aprendizado 3as a 6as-feiras 10h às 11h Acima de 07 anos

Iniciação 3as a 6as-feiras 14h às 14h45 Acima de 04 anos

Aprendizado I, II 3as a 6as-feiras 15h às 16h Acima de 07 anos

Aperfeiçoamento 3as a 6as-feiras 16h às 17h Acima de 07 anos

Aprendizado I, II 3as a 6as-feiras 17h às 18h Acima de 07 anos

Aperfeiçoamento 4as e 6ª-feiras 18h30 às 19h30 Acima de 07 anos

Treinamento 3as e 5as-feiras 19h às 20h30 Acima de 15 anos

40 Revista Sírio • Maio



00www.sirio.org.br • Março • Revista Sírio

Você Sabia?
Q

SEÇÕESCuriosidades

ue na época da 2º Guerra Mundial os clubes de origem estrangeira tiveram que mudar seus nomes? O Palestra Itália, por exemplo, passou a 
chamar-se Palmeiras. O Germânia virou Pinheiros e o Esporte Clube Sírio passou a chamar-se CLUBE ATLÉTICO DAS BANDEIRAS.

Todos ansiavam pelo retorno do nome original, mas ninguém se encorajava a solicitá-lo. Em 1948, época em que o Diretor do Departamento de 
Esportes do Estado era o Major Sylvio de Magalhães Padilha, finalmente, um grupo de dirigentes do clube decidiu consultá-lo sobre a possibilidade 
de mudança. Magalhães Padilha ao recebê-los, com muita atenção e amabilidade, expressou sua grande admiração e respeito pelo trabalho dos sírios 
e libaneses em nossa terra. Vendo a receptividade e o momento favorável, após aprovação pelo Conselho Deliberativo, o retorno ao nome original 

foi oficialmente solicitado ao Departamento de Esportes e 
prontamente autorizado.

Assim, para satisfação de todos o nome de nosso 
clube voltou a ser autêntico, aquele escolhido, em 1917, 
pelo abnegado grupo de fundadores.

SIRIO 
90
anos

Obedecendo o decreto de desnacionalização  de 
nomes - do Governo Getúlio Vargas -  o Clube Sírio 
adotou temporariamente o nome de Clube Atlético 
das Bandeiras, retomando o nome original em 9 de 
janeiro de 1950.

conteceu em Arequipa, Peru, em 1971. A equipe 
do Sírio consagrou-se campeã do Sul-americano 
de Clubes Campeões. Na cerimônia de premiação o 
operador de som do ginásio bem que tentou, mas não conseguiu 
encontrar o Hino Nacional Brasileiro. Tocou Maracangalha, Samba de 
uma nota só, Aquarela do Brasil, tudo, menos o hino! Fez-se silêncio. 
Todos esperavam o hino para o hasteamento da bandeira. Nada!

De repente, Ruy Dip, o grande e eterno batalhador do nosso 
basquete, Chefe da Delegação naquele torneio, voltou-se para os 
atletas perfilados e começou a cantar o hino. Os jogadores aderiram 
em uníssono e, assim, aquele pequeno grupo de atletas, no meio do 
ginásio, cantava a plenos pulmões o Hino Nacional.

O ginásio quase veio abaixo de tanto aplauso e reconhecimento. 
Chapéus voaram. Até paletós foram arremessados. Pura emoção!

Na volta ao Brasil, o jornal O Estado de São Paulo, estampou 
o memorável fato e alguns dias depois chegava ao Clube um ofício 
da Presidência da República, assinado pelo Presidente João Batista 
Figueiredo, cumprimentando a equipe e o Clube pelo gesto de 
patriotismo!

Mais de trinta anos se passaram, mas nunca é tarde repetir: 
Parabéns, rapaziada! Uma bela lição de civismo e brasilidade para ficar 
eternamente gravada na história de nosso Clube! 

A

Você Sabia?



Presidente:
Raul Sarhan 

Vice-Presidente Administrativo:
Marcelo Audi Cateb 

Vice-Presidente Social:
Fabio Kadi 

Vice-Presidente de Esportes:
Fabio Edson Bunemer 

Secretário Geral:
Marco Aurélio Ferreira Lisboa 

Diretor Departamental Secretário:
Cesar Ibrahim David 

Diretor Departamental 
Secretário Adjunto:
Luiz Felipe Dias Farah 

Diretor Departamental Tesoureiro:
Roberto Badra Sallum 

Diretores Departamentais
de Patrimônio:
Fábio Said Bittar 
Marcelo Maurício Nahas 

Diretor Departamental Social:
Antonio Bento M. Conde 

Diretoras Departamentais 
Sociais Adjuntas:
Margareth R. Fuoco Palermo
Silmara Jaloto Emmanouilides

Diretora Departamental Cultural:
Luciana Cabariti Ayer de Azevedo 

Diretora Departamental de Danças:
Marcia Amyuni 

Diretor Departamental Recreativo:
Iskandar Rachid Jabbour 

Diretor Departamental 
Recreativo Adjunto:
Armando Comparato 

Diretor Departamental de Sede:
Salvador Norberto Porcelli 

Diretor Departamental de Sede Adjunto:
Oswaldo Jorge 

Diretor Departamental de 
Bar e Restaurante:
Fábio Girardelli Martins Costa

Diretores Departamentais de  
Bar e Restaurante Adjuntos:
Julio Ricardo Mitne 
Luiz Flavio Gebara 
Claudio Antonio de Almeida 

Diretor Departamental de Informática:
Messias Lucca Cabaritti Jr. 

Diretor Departamental de Suprimentos:
Carlos Zarzur 

Diretor Departamental de 
Suprimentos Adjunto:
Paulo César Braga Gubeissi 

Diretor Departamental de Eventos:
Marcos Demetrio Haik 

Diretora Departamental de Marketing:
Gisele Magalhães Fernandes Forman

Diretor Departamental de 
Marketing Adjunto:
Pedro Azevedo 

Diretor Departamental de 
Recursos Humanos:
Michel Mouaccad Jr. 

Diretores Departamentais de Esportes:
Washington Joseph 
Duílio Jorge Saba 
Marcos Trabulsi Ashcar 

Diretor de Relações Institucionais:
Rezkalla Tuma 

Assessor da Vice-Presidência Social:
Fabio Trabulsi 

Presidente:
Ademar Ashcar  

Vice-presidente:
Nicolau Francisco Neto 

Secretário: 
Ricardo Cardoso Saddi

Membros efetivos:
Daniel Chequer 
Fábio Said Bittar 
Ghassan Zein

Ricardo Bittar 
Marcelo Maurício Nahas

Suplentes:
Alberto Azank Junior
Ibsen Puleo Uvo

Abrahão Henrique Badra 
Fábio Maluhy  
Rezkalla Tuma

Suplentes:
Roberto Cabariti
Renato Tuma 

Membros efetivos:
Célio Saccab 
Danilo Chucralla Chaccur 
Lamys Mitre 
Mauro Delphim de Moraes 
Ricardo Cardoso Saddi 

Suplentes:
Walter Joseph Sabga
Oswaldo Jorge

Membros efetivos:
André Gesini 
Chead Benedito Haddad 
Carlos Raif Lotaif 
Roberto Naccache 
Sérgio Sallum

Suplentes:
Luis Cláudio Mahana 
Roberto Day Junior  

Presidente:
Renato Tuma

Vice-presidente:
Roberto Cabariti

Secretário:
Walter Joseph Sabga 
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Diretoria Executiva 
Gestão 2007-2008

Conselho Superior 
de Administração

Comissão de Eleições

Comissão de Julgamento 
do Conselho Superior
de Administração

Conselho Fiscal

Conselho de Orientação
Comissão de 
Planejamento e Obras



Eduardo Reboredo de Abreu;

Claudio Marques Sá Pereira;

Sandra Regina Arcensio;

Rodrigo Duarte Abud;

Ana Elisa Ribeiro Paciullo;

Marco Paulo Cardoso Carneiro;

Leonardo Almeida Byrro;

Cylmar Pitelli Teixeira Fortes;

Osmar Barbosa Campos; 

Ronaldo José Lamberti;

Paula Fernanda Cardoso Carneiro ;

Edenil Pavini;

Manuel Lamigueiro Toimil;

Durival dos Santos Petiz;

Marcos Welsh Carboni;

Marcelo de Campos Mouawad;

Carlos Villar Sevillano; 

Fabio Metri Jugdar;

Carlos Henrique Miguel Trevisan;

Paulo Cesar de Carvalho;

Luiz Claudio M. Menezes ;

Georges Mounssef;

Orlando Lopes Junior;

Eduardo Carlos Bianca Bittar;

Jorge Benuthe Junior;

Renato Prado Dizk;

David da Silva Oliveira;

Sylvia S. Favero;

Luiz dos Santos Luqueta;

Christian Augusto da Silva; 

João Fernando Ganem;

Pedro Crespo Boneta;

Roberto Lucchesi Benvenido;

Lygia Catarina Trindade Campos;

Ricardo Antonio Zuniga Pacheco;

Eva Angele Bambokian;

Marisa Bambokian;

Marcos Correa;

Marcio Fabio Bassanezi;

Robert Fawzi Bou Daher;

Fernando Saba Arbache;

Jorge Nadim Camillos;

Andre Gustavo de Carvalho Gaspar;

José Henrique Bora;

Kheir Mikhael Kheir;

Frederico José Buril de Machado;

Carlos Henrique Bandeira de Mello,

Marcelo Cazzo;

Antonio Renato Guimarães;

Marcio Rodrigues Soares;

Leonardo Moraes Gelbaum;

Jose Arrmando Costa Krukoski;

Donato Lo Turca;

Luciano Antonio Heide;

Julio Vecchi Filho;

Diogo Cesar Tononto;

Francisco Alfredo Carvalho;

João Carlos de Carvalho;

Luiz Eduardo Trevisan de Albuquerque;

Washington Luiz Pereira Vizeu.

Novos Sócios 
2006/2007
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