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São mais de 100 lojas em todo o Brasil.

Homenagem da Colombo a um dos

clubes mais importantes do país.
O Esporte Clube Sírio e a Colombo

completam 90 anos. tradição

e elegância fazendo história.
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ostaria de salientar o trabalho e a dedicação de todos 
os ex-presidentes, conselheiros e funcionários que nestes 
90 anos trabalham em prol do engrandecimento do Esporte 
Clube Sírio. Sinto-me honrado em ter o privilégio de estar 
com o Presidente da Diretoria neste ano em que o Clube 
completa 90 anos. 

Nestes primeiros seis meses de gestão, fizemos 
reformas gerais e administrativas integrando todas as 
áreas do Clube. Além disso, fizemos um corte de custos 
em todas as áreas administrativas e esportivas em busca  
de um fluxo de caixa mais favorável, para nos adaptarmos 
ao orçamento aprovado pelo Conselho Superior  
de Administração.

A Diretoria de Patrimônio, além de realizar as obras 
de manutenção, recuperou o granito da sede social  
e o assoalho do salão nobre. Acabamos de adquirir 
novas esteiras para o fitness e compramos dez aparelhos  
para a musculação. 

Procuramos também profissionalizar o Departamento 
de Eventos, colocando novos profissionais para poder 
aprimorar o atendimento aos nossos clientes. 

Com a aprovação pelo Conselho Superior  
de Administração da nova campanha 5 x 1, vamos propor, 
junto à comissão de obras, um novo plano diretor para 
atender aos anseios de nossos associados.

Nesse segundo semestre, vamos comemorar com 
orgulho o aniversário dos 90 anos do Clube. Com  
a participação maciça de nossos associados, 
celebramos este momento na festa dos 90 Anos 
do Clube e praticamos o esporte nas diversas 
modalidades da Olimpíada Sírio 90 Anos Vermelho  
e Branco. 

Só me resta dizer uma coisa: parabéns ao Esporte 
Clube Sírio.

G

Raul Sarhan 
Presidente 2007/2008 
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Da Síria ao Sírio
A história da jornada de um povo pacífico e empreendedor rumo ao
Brasil e sua ligação com a fundação do Esporte Clube Sírio

s primeiros imigrantes que vieram ao Brasil começaram a chegar  
no final do século XIX, quando houve a abolição da escravatura, atraídos 
pela oportunidade de trabalhar nas fazendas paulistas. Italianos, alemães 
e trabalhadores de diversos outros países europeus desembarcaram já 

contratados por empresas desde seus países de origem, com a promessa de promissoras 
oportunidades no “novo mundo”, a América. 

Os sírios, em contraste, não emigraram de forma arranjada e subsidiada. Os jovens 
do Oriente Médio se lançaram por conta própria. Embora fossem pessoas simples, 
vieram munidos de certa ambição, e prezavam sua liberdade. Queriam trabalhar, 
ganhar dinheiro, fazer a vida e voltar ao seu país de origem com condições de comprar 
terras e se dedicar a seu ofício original. Geralmente, eram agricultores ou artesãos.

Entretanto, ao chegarem ao país, eles perceberam que as fazendas paulistas eram 
latifúndios monocultores, e que não era possível trabalhar de forma autônoma, pois  
os fazendeiros sempre arranjavam formas de manter seus empregados endividados, 
algo que não estava em seus planos. Passaram então a se dedicar ao ofício que podiam 
desenvolver de forma autônoma e os tornou famosos até hoje: o comércio. 

O
Associados do Sírio em baile de 

carnaval, na sede da Ponte Pequena 
(década de 30)



Outubro  •  Revista Sírio | 7

A imigração síria para o Brasil ocorreu junto  
à libanesa. Na verdade, nem a Síria nem o Líbano eram 
países constituídos até o início do Século XX. O Líbano 
era uma província que reivindicava independência, 
mas que fazia parte do grande território que era  
a Síria. O Líbano surgiu como país no ano de 1916, 
com o tratado de Sykes-Picot, firmado entre França 
e Grã-Bretanha, que definiu as fronteiras que hoje 
conhecemos como Oriente Médio.

As primeiras levas de imigrantes começaram  
a aportar por aqui em 1890, mas ainda em pequena 
quantidade. No início do século XX, os problemas 
sócio-econômicos no Oriente Médio, em conseqüência 
dos conflitos que resultaram na I Guerra Mundial, 
fizeram crescer a emigração árabe em direção ao Brasil. 
Em 1920, já viviam no país cerca de 50 mil árabes,  
a maioria de origem humilde.  

O Brasil era um país quase desconhecido no mundo 
árabe. Muitos emigrantes apenas sabiam que estavam 
vindo para a América e, muitas vezes, imaginavam 
estar a caminho dos Estados Unidos. Ao chegar  
ao Brasil, chocaram-se ao descobrir que estavam,  
de fato, aportando na América do Sul. Passaram então 
a se referir à América do Sul como a “outra América”. 
Na verdade, os árabes, em seu idioma, diziam “Amrik” 
em vez de América. O termo “Amrik” é o título de um 
maravilhoso livro sobre a presença árabe na América 
do Sul produzido a partir da exposição fotográfica 
de mesmo nome pelo Instituto da Cultura Árabe em 
parceria Ministério das Relações Exteriores do Brasil. 
Este livro faz parte do acervo da Biblioteca do Esporte 
Clube Sírio.

Diversos motivos levaram os árabes a deixar suas 
terras. A sociedade rigidamente estruturada da Síria  
e do Líbano dificultava a ascensão social, de maneira 
que eles vieram ao Brasil em busca de melhores 
oportunidades de vida e trabalho. Havia também 
a proibição do trabalho feminino e uma intensa 
perseguição religiosa: eram cristãos, e a Turquia, 
muçulmana, dominava esses países de uma forma 
extremamente opressora. Para se ter uma idéia,  
no século XIX, na cidade Síria de Homs, os cristãos 
eram proibidos de andar nas calçadas.

Adaptação ao Brasil
Os imigrantes árabes estavam entre os que menos 

sofreram para se adaptar à sociedade brasileira. O fato 
de serem cristãos favoreceu a integração, já que não 
encontraram uma realidade religiosa muito divergente. 
Tanto isso é verdade que muitas famílias católicas 
ortodoxas adotaram o catolicismo romano sem maiores 
objeções. Além disso, os estrangeiros se depararam 

com uma sociedade em que a diversidade étnica  
e a miscigenação eram uma característica cultural 
genuína, o que também favoreceu a adaptação.  

Outra motivação curiosa que levou outros tantos 
imigrantes árabes a cruzar o Atlântico e recomeçar 
suas vidas foi a fuga do exército. Não de um exército 
qualquer, mas do turco, ou seja, do exército da nação 
invasora de suas terras. Um sírio servir ao exército turco 
era uma concessão indigna para muitos jovens, que 
preferiram emigrar rumo à desconhecida “Amrik”. 

Entretanto, quando aportavam na “nova Amrik”, 
para sua decepção, em seus papéis anotava-se  
a nacionalidade turca. Como estavam sob o jugo 
do Império Turco-Otomano, seus passaportes lhes 
atribuíam a nacionalidade turca.  Foi por isso que 
todos os árabes passaram a ser chamados de “turcos”  
no Brasil. Um apelido que os fazia lembrar um 
sofrimento que já era parte do passado. Os imigrantes 
não voltaram à Síria. Ao contrário. Seu sucesso 
influenciou a vinda de parentes e amigos ao Brasil.  

No livro Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge 
Amado, um dos personagens centrais é Nacib, que 
retrata a confusão pela atribuição da alcunha “turco” 
aos árabes no Brasil:

“

História | ESPECIAL

“De árabe e turco muitos o tratavam, é bem verdade. 

Mas o faziam exatamente seus melhores amigos e o 

faziam numa expressão de carinho, de intimidade. 

De turco ele não gostava que o chamassem, repelia 

irritado o apodo, por vezes chegava a se aborrecer:

– Turco é a mãe!

– Mas, Nacib...

– Tudo que quiser, menos turco. 

Brasileiro – batia com a mão enorme no peito 

cabeludo – filho de sírios, graças a Deus.

– Árabe, turco, sírio, é tudo a mesma coisa. 

– A mesma coisa, um corno! Isso é ignorância 

sua. É não conhecer história e geografia (...)
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Embora tenham ido para outras regiões (Amazônia, 
Rio de Janeiro e Porto Alegre, por exemplo), a maioria 
dos imigrantes árabes chegados ao país vieram para 
São Paulo. Na capital paulista, os sírios e libaneses 
rapidamente formaram uma próspera comunidade 
de comerciantes. Foram eles que desenvolveram  
o comércio na rua 25 de Março, hoje o maior centro 
de compras popular do Brasil.

Prosperidade passada de geração  
a geração

Os negócios dos árabes se tornaram tão prósperos 
que muitos imigrantes só voltaram ao seu país de origem 
para se casar e, depois, retornar. O bom desempenho 
dos primeiros aventureiros atraiu a atenção de amigos 
e parentes, e o resultado desse intercâmbio trouxe 
ao Brasil imigrantes mais qualificados. Inúmeros 
profissionais liberais vieram e encontraram aqui  
a segunda geração dos imigrantes pioneiros que,  
em conseqüência da situação financeira próspera 
de sua família, também já ocupavam uma parte 
considerável das vagas nas universidades freqüentadas 
por integrantes da alta sociedade brasileira. 

Os primeiros sírio-libaneses a chegar ao Brasil, 
após muito trabalho, podiam dar a seus filhos uma 

formação profissional e oportunidades que não 
haviam tido no passado. Para usar uma metáfora 
que remete às maravilhas arquitetônicas do mundo 
árabe, estavam escalando, com firmeza, os degraus  
da pirâmide social. 

As gerações subseqüentes, bem estruturadas, 
tiveram condições de acompanhar a evolução  
da sociedade brasileira, expandindo sua área  
de atuação para além do comércio. Hoje, é notável  
a concentração dos sírio-libaneses em áreas influentes 
na sociedade brasileira como a medicina, a política,  
a docência, o direito e a engenharia. 

Família Árabe
Os árabes, agarrados ao costume da preservação 

familiar, formaram famílias enormes por todo o Brasil, 
a partir de casamentos tanto dentro da coletividade, 
quanto fora dela, com pessoas de diversas origens 
étnicas - neste caso, visivelmente influenciados pela 
cultura de mistura típica das terras tupiniquins. Embora 
não tenham chegado em enormes contingentes 
ao Brasil, se comparados aos portugueses, italianos 
e alemães, atualmente milhões de brasileiros são 
descendentes de árabes, graças ao seu costume  
de possuir famílias numerosas.  parte dos sírios e 

Grupo de teatro do 
Sírio com membros 

das primeiras famílias 
que integraram  

o Clube - Arquivo 
Esporte Clube Sírio
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Fernando Maluhy, 
membro do Conselho Superior de 
Administração, explica uma interpretação 
da origem da palavra mascate

Na época do escambo, a troca 
de mercadorias, havia uma cidade 
aonde todo mundo levava as coisas, 
as mercadorias, que se chamava 
Mascat [capital portuária de Omã], 
um centro comercial de trocas. Com 
o tempo, se perguntava: Aonde é 
que você vai? E a resposta era: Eu 
vou mascatear. Foi daí que surgiu a 
palavra mascate. No Brasil, os árabes 
vieram mascatear sem saber a língua 
da terra. Imagine as dificuldades que 
tiveram de enfrentar. Meu tio foi 
um dos primeiros que vieram e não 
tinha ninguém da colônia com quem 
casar. Os primeiros que vieram, o 
fizeram com a intenção de voltar.

Walter Sabga, Ex-presidente 
do Clube, conta as dificuldades 
enfrentadas pelos imigrantes pioneiros

A vida dos imigrantes sírios  
era uma vida sacrificada. Eles desciam 
com as malas com mercadorias 
e iam embora, a pé. Chegava a 
hora do almoço, comiam pão com 
banana, na rua, e pediam água da 
torneira em alguma casa, e iam 
mascatear até anoitecer. E para eles 
era uma dádiva esse tipo de vida, 
porque na Síria não tinha banana. 
Quando tinha, vinha da África, e eles 
cortavam pra dar uns três, quatro 
pedaços pra cada um. E quando 
chegaram aqui, a banana era comida 
de pobre, então pra eles comer 
banana à vontade foi uma festa.

Mascates que 
reinventaram  
o comércio

Boa parte dos sírios e libaneses, tão 
logo chegaram ao Brasil, se tornaram 
mascates. Nesta época, já existiam 
mascates portugueses e italianos, tanto 
em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. 
Entretanto, a mascateação se tornou 
uma marca registrada da imigração 
árabe. Eles introduziram inovações que 
hoje são vistas como traços marcantes 
do comércio popular: redefiniram  
as condições de lucro e introduziram 
as práticas da alta rotatividade  
e quantidade de mercadorias vendidas, 
além de lançarem as promoções  
e liquidações. O modo ousado  

de fazer comércio revela o traço 
definidor da forma árabe de ser 
mascate: pensar no que facilita  
a compra e agrada ao consumidor. 

Nos primeiros anos de atividade,  
os mascates de origem árabe, 
em visita às cidades interioranas  
e, principalmente, às fazendas de café, 
levavam apenas pequenos badulaques 
e bijuterias. Mas, com o tempo  
e o aumento do capital, começaram 
também a oferecer tecidos, lençóis  
e roupas prontas, entre outros artigos. 

Conforme capitalizavam recursos, 
os mascates contratavam um ajudante, 
ou compravam uma carroça. O passo 
seguinte era se fixar a um ponto 
estratégico que abolisse a necessidade 
de buscar o cliente. Aí, o cliente  
é quem iria avistar ou procurar a casa 
comercial. O último passo seria montar 
uma indústria.

Para saber mais
Museu da Imigração  

e Memorial do Imigrante.
Sites: Tenda Árabe –  

www.tendaarabe.com.br; 
Hospital Sírio Libanês -  

www.hospitalsiriolibanes.com.br;  
Icárabe www.icarabe.org

Biblioteca Sírio: Revista Sírio (arquivo);  
AMRIK – Presença Árabe na América do Sul 

(livro elaborado a partir  
da exposição fotográfica de mesmo nome).

Livros: 25 de Março: Memória da Rua 
dos Árabes, de Rose Koraicho.

Um imigrante 
mascate no Rio de 
Janeiro, em 1895 
- Fotografia de 
Mark Ferrez/Acervo 
Instituto Moreira 
Salles.
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Nasce o Sírio
Dos jogos de futebol entre os imigrantes, começaram as reuniões, que alimentaram os sonhos,  
e daí os projetos e, por fim, surge o Esporte Clube Sírio

Imagem aérea do Esporte Clube Sírio (década de 1970)
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história de fundação do Sírio se confunde com  
a história esportiva do Clube, já que o impulso inicial  
de construir o Esporte Clube Sírio foi dado, de certa forma, 
pelo futebol. Nada mais característico do Brasil: futebol, 
além de esporte, é um dado da cultura de um povo, de sua 
identidade e união.

No início do século XX, os imigrantes sírios jogavam 
uma “pelada” de várzea no terreno da fábrica têxtil de 
fiação e tecelagem Jafet. Fundada pelo libanês Benjamin 
Jafet, foi uma das indústrias que impulsionaram a ocupação  
e o desenvolvimento do centro de São Paulo. Curiosamente, 
é a mais antiga fábrica ainda em funcionamento no bairro 
do Ipiranga. 

A exemplo de outras colônias de imigrantes,  
os homens, após baterem uma bolinha, discutiam  
a formação de um clube esportivo para a colônia árabe. 
As reuniões eram alegres e ambiciosas, mas ainda pouco 
objetivas. Falavam da possibilidade de reunir suas famílias, 
organizar encontros sociais e manter as tradições culturais 
de seu pais de origem.

Walter Sabga, Presidente do Sírio de 2001 a 2004, 
conta como foi a formação do Clube.

A

História | ESPECIAL

“
O Clube começou a ser formado pelos 

homens que vieram sozinhos para cá. 

Veio um de cada família. Ou o filho 

mais velho, ou o pai. E todos mascates. 

Quando eram cinco horas da tarde, 

eles não tinham mais o que fazer. 

Então se reuniam no centro da cidade. 

No Largo São Bento, ou na Florêncio 

de Abreu, onde já havia comércio.

Naquela ocasião, tínhamos a São 

Paulo da garoa, era uma temperatura 

baixa. Eles começaram a alugar um 

espaço. Com o tempo, começaram 

a ter mais dinheiro. Isso também 

porque não tinham onde gastar. 

Não pagavam impostos, então tudo 

o que entrava era lucro. Até que eles 

alugaram uma sede na rua Augusta, 

um quarto de pensão. Aí as reuniões 

começaram a ser diárias, com mais 

adeptos. Chegou uma hora que se 

sentiram em condições de constituir uma 

entidade da colônia Síria, e, finalmente, 

fundaram o Esporte Clube Sírio.

Retrato do que hoje é a Avenida 
Indianópolis (década de 1950)
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Entretanto, não foi só o futebol que impulsionou a fundação  
do Clube. Questões políticas, decorrentes do alinhamento do Brasil  
na Primeira Guerra Mundial, aceleraram as discussões.  Em 1917, o Brasil 
se posicionou a favor dos aliados (Inglaterra, França e Rússia), e como 
o Império Turco-Otomano estava do outro lado da trincheira (ver Box), 
os árabes no Brasil passaram a sofrer ameaças de deportação, pois seus 
passaportes lhes atribuíam a nacionalidade turca. Como saída, tiveram 
de afirmar sua identidade, deixando claro que não compartilhavam 
da posição hegemônica do Império. Todo este contexto agilizou  
a criação do Clube, que, de objeto de longas discussões, passou a ser 
uma urgente forma de dizer aos brasileiros: somos sírios e libaneses, 
e não turcos!

Apesar disso, em 14 de julho de 1917, o Esporte Clube Sírio foi 
fundado já em ritmo de festa. Jovens imigrantes sírios e libaneses 
comemoravam, neste dia, o aniversário de Milhem Simão Racy, em sua 
casa, um quarto de pensão na Rua Augusta, e lhe deram de presente  
a primeira presidência do então batizado Sport Club Syrio. Pouco 
tempo depois, foi alugado um conjunto em um prédio na Rua do 
Comércio, local que serviu como sede até 1920.

Antes de completar um ano de atividades, em junho de 1918,  
o Sport Club Syrio tinha 150 associados. Seu crescimento fez com que, 
no início de 1920, a sede social fosse transferida para um conjunto 
na Rua Florêncio de Abreu. Ao mesmo tempo, alugou-se uma grande 
área pertencente à família Assad Abdalla (onde hoje fica o Parque  
São Jorge) como sede esportiva.

A Guerra havia terminado, mas a liberdade prometida pelas 
nações ocidentais não veio. No lugar dos turcos, franceses e ingleses 
impuseram seu domínio à Síria e ao Líbano. Os árabes, aos poucos,  
se conformaram com a idéia de ficar no Brasil.

Dentro deste espírito, no início da década de 20, finalmente,  
a diretoria do Sírio resolveu adquirir uma área de 45.000 m² na Ponte 
Pequena pela “bagatela” de “176 contos”.  Negociantes natos,  
os árabes pagaram à vista e conseguiram um desconto de “11 contos”. 
O privilegiado terreno era próximo ao de diversos outros clubes  
de São Paulo. Para lá foram transferidas as sedes social e esportiva.  
Na nova sede esportiva foram construídos um pavilhão central, quadras 
de tênis, uma de “bola ao cesto” (basquete), um campo de futebol  
e um lago para prática de natação e remo, além de vestiários.

Habitado por povos de origem semita* desde a Antigüidade,  
o território da Síria, no decorrer da história, foi dividido entre 
diversos impérios. Entre os anos de 661 e 750, a conquista islâmica 
fez de Damasco (a mais antiga capital do mundo e atual capital da 
Síria) a capital do Império Islâmico.

Entre 1516 e 1918, a Síria foi dominada pelo Império Turco-
Otomano, a única potência islâmica a desafiar o crescente poder 
da Europa Ocidental entre os séculos XV e XIX. Entretanto,  
em contraste com outros estados-nações com maior identidade 
cultural como a França, a Alemanha e o Reino Unido, o Império 
Turco-Otomano era uma unidade política multiétnica. O turco,  
o eslavo, o grego, o armênio, o árabe, o sírio e o curdo são 
tão distintos hoje como sempre foram desde o primeiro dia  
da conquista. 

O Império declinou ao longo do século XIX e se dissolveu 

após sua derrota na I Guerra Mundial para os chamados “aliados” 
– França e Inglaterra (a Rússia retirou-se do conflito após  
a Revolução Russa). 

Como conseqüência do desmoronamento do domínio 
muçulmano, o território do império foi partilhado. Os países 
vencedores haviam prometido libertar as nações árabes, mas não 
foi isso o que aconteceu. A França passou a administrar a Síria até 
sua independência, quase trinta anos depois, em 1946. 

Semita – pegar a definição do Aurélio ou Houaiss
A palavra Semita, de acordo com o Dicionário Merriam 

Webster, tem três significados: De, relativo a, ou constituindo 
uma subfamília da família das linguagens Afro-Asiáticas (Hebreu, 
Aramaico, Árabe e Amhárico (idioma oficial da Etiópia). De, relativo 
a ou característico dos Semitas. Judaico.

História da Síria
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A política entra em campo

Sede da Ponte Pequena (década de 1920)
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 O Glorioso Futebol

Nos primeiros tempos, o Sírio tinha como principal 
objetivo a prática de esportes, promovendo suas atividades 
nos clubes Germânia (atual Pinheiros) e Floresta (atual 
Espéria).

O futebol foi a primeira atividade esportiva a projetar  
o nome do Esporte Clube Sírio. O primeiro treino de futebol, 
em 12 de agosto de 1917, aconteceu na Companhia 
Antárctica, hoje Parque Antártica. Em setembro do mesmo 
ano foi instituído o distintivo do clube, com o monograma 
utilizado até a década de 70. O primeiro jogo foi em janeiro 
de 1918, contra o time dos Cronistas Esportivos, no Clube 
Floresta. O Sírio, em uma partida muito disputada, perdeu por 
3 a 2. Os jogos aconteciam em alguns momentos no Clube 
Germânia e em outros no Floresta.

Nesta altura, a comunidade árabe já era articulada  
e influente no cenário nacional, notadamente no comércio 
e na indústria. Apesar disso, muitos imigrantes ainda 
alimentavam as esperanças de voltar a sua terra natal. Desta 
forma, a diretoria ainda não pensava em adquirir patrimônio.

Apesar da derrota inicial para o time dos Cronistas,  
o futebol do Sírio logo se destacou no campeonato, até  
se sagrar, num feito memorável, Campeão do Torneio  
da 2ª Divisão (veja o diploma). Em 1920, subiu para  
a 1ª Divisão, e a Diretoria resolveu reforçar o time. Contratou 
novos jogadores e trouxe, inclusive, atletas famosos  
do Uruguai: Cabelli, Viola e Cabrero, entre outros.  Como  
o futebol ainda era um esporte amador, estes jogadores 
eram contratados como funcionários das empresas de alguns 
associados do Clube.

O Sírio começou, então, a aparecer no cenário futebolístico 
paulista e brasileiro. Jogando com muita garra, ganhou nada 
menos que 60 campeonatos locais e estaduais. Dentre eles, 
destacam-se o 2º lugar no Campeonato do Centenário  
da Independência, em 1922 (perdeu para o Corinthians por  
2 a 1). De seus quadros saíram nomes famosos como Tufi, 
Athiê, Waldemar de Brito, Milanês, Mesinho, Petronilho 
e Pedrinho, atletas que integraram a seleção brasileira  
da época.

Embora o futebol fosse de longe o centro das atenções,  
o Sírio foi pioneiro na organização de diversos esportes. 
Fundou as federações paulistas de tênis, bola ao cesto, 
atletismo, remo e natação. 

Já na década de 30, o futebol brasileiro se profissionalizou, 
mas o Sírio optou por conservar sua proposta inicial.  
Em 1937, em uma decisão difícil, que contrariava a torcida, 
o Clube abandonou o futebol de competição. Mesmo assim, 
conquistou três títulos consecutivos até 1940, quando  
o campeonato da Liga de Amadores de Futebol foi extinto  
e o Sírio dissolveu sua gloriosa equipe, encerrando o ciclo  
de ouro do futebol no clube.  

História | ESPECIAL
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s irmãos Ceroni trabalham no Sírio desde 
os anos 50, quando começaram, juntos, 
uma campanha intensa para difundir o tênis  
no clube. A empreitada foi tão bem sucedida 
que em 1977 o Esporte Clube Sírio chegou  
a ter mais de 500 praticantes em seu quadro  
de associados. Em 1982, o garoto Willian 
Kyriakos sagrou-se Campeão Mundial  
de Juniores na Venezuela, dando ao Sírio sua 
segunda estrela de conquistas mundiais. 

Foram tempos de muitas alegrias  
e conquistas no esporte, quando o Sírio 
ficava completamente lotado de torcedores 
que prestigiavam os inúmeros campeonatos 
disputados nas quadras da Jóia do Aeroporto.

Hoje, o tênis é um dos principais esportes 
do Clube, praticado por centenas de associados 
como lazer, exercício ou competição. A seguir, 
confira um pouco mais da história de Sr. Luiz 
e Candinho, os irmãos que, sem dúvida, 
representam o espírito de empreendedorismo, 
dedicação e amor que sempre norteou  
a evolução de nosso Clube.

O

Irmãos Ceroni, uma dupla que 
trouxe Glória ao Tênis do Sírio

Os irmãos Ceroni hoje, em frente ao 
quiosque do tênis
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Sr. Luiz, patrimônio do Sírio

Luiz Ceroni, ou Sr. Luiz, como é mais 
conhecido, é o funcionário mais antigo  
em atividade no Clube. Foi um dos responsáveis 
por memoráveis conquistas para o tênis  
no Esporte Clube Sírio. Não bastasse isso,  
ele mesmo tem um currículo recheado  
de grandes feitos para o tênis e para o Clube.

Sr. Luiz recebeu da Federação Paulista 
de Tênis, das mãos de Maria Esther Bueno, 
a brasileira super campeã de Wimbledon, 
um cartão de Prata em homenagem aos seus 
serviços prestados ao esporte. Foi o capitão  
da equipe do Sírio nas Olimpíadas do Imigrante, 
em 1976. Na ocasião, o Sírio foi medalha  
de ouro feminino e terceiro lugar masculino 
de Tênis. Sr. Luiz também foi árbitro de duas 
Copas disputadas no Sírio, quando o Brasil 
jogou as finais com a Argentina e o Chile, 
tendo sagrado-se campeão contra o Chile.

Perfil
O Sr. Luiz nasceu em 1927, dez anos após 

a fundação do Esporte Clube Sírio. Com sete 
anos de idade, já trabalhava no Esporte Clube 
Germânia (atual Pinheiros) como pegador 
de bolas. Aos dez, foi para o Club Athletico 
Paulistano desempenhar a mesma função.  
Foi nesta época que começou a jogar 
tênis. Jogava no asfalto, com uma raquete 
de madeira feita de uma ripa como cabo 
e uma taboa para bater na bola. Com  
o tempo, seu talento chamou a atenção 
de professores, e o Sr. Luiz passou a jogar  
nas quadras. Aos 15 anos, foi convidado pelo 

Palmeiras para jogar tênis, 
elá permaneceu treinando  
até 1951. 

Em 1952, começou sua 
história de dedicação  

ao Esporte Clube Sírio a convite  
de Eduardo Sallem, presidente do Clube 
em 1954, para incentivar a prática do tênis. 
Nesta época o Sírio não tinha uma equipe  
no esporte. Para formar a primeira equipe,  
em 1956, o Sr. Luiz rebaixou-se à segunda 
classe na Federação Paulista, juntando-se  
a Eduardo Sallem, Anuar Zarzur e Naim Dib. 
O problema é que ele ganhava os jogos  
que disputava, mas os demais não tinham  
a mesma sorte. Sua manobra de descer uma 
classe não deu certo. Dois anos depois,  
os jogadores acumularam treino e experiência  
e formaram, finalmente, uma equipe  
de primeira classe, que foi vice- 
campeã Paulista. 

Os integrantes eram Luiz Ceroni, seu irmão, 
Candido Ceroni, Carlos Alberto Fernandes  
(o “Lele”), João Geraldo Silva e Imbraim Jabbut, 
grande incentivador do tênis no Clube – hoje, 
sua filha e seus netos jogam tênis no Sírio. 

Nesta época os irmãos Ceroni começaram 
a trabalhar no Clube “com muito amor”, 
lembra Sr. Luiz. Ele decidiu, então, parar  
de jogar, para se concentrar exclusivamente 
à preparação dos jogadores e organização  
do esporte: “Nossa casa passou a ser o Clube”. 
O resultado desta dedicação não tardou  
a chegar. No Campeonato Aberto de Tênis 
da Gazeta Esportiva, já na década de 60,  
o Sírio bateu o recorde de inscrições entre todos  
os clubes participantes.  O Sr. Luiz continuou 
a dar aulas até 1998. 

Se você quiser saber como era  
o Sírio há meio século, vá até o quiosque  
do tênis e convide o Sr. Luiz para um passeio.  
Ele conduzirá você a uma verdadeira viagem  
no tempo, narrada com o charme  
e a propriedade do funcionário número  
um do Sírio. 

Confira a entrevista que ele concedeu  
em um passeio “turístico” pelos recantos  
do Clube resgatando um pouco da história  
da Jóia do Aeroporto.

Revista Sírio: O Sr. Fala muito nos 
“beneméritos” que empreenderam a nova 
sede do clube, que veio a ser chamada de “Jóia  
do Aeroporto”. Quem foram os beneméritos?  

Sr. Luiz Ceroni: Foram os beneméritos  
da Colônia que ergueram esta sede. Beneméritos 
eram os sujeitos bons, que ofereciam 
alguma coisa que tinham em prol do Clube.  
No início, foi uma luta tremenda dos dirigentes,  
que faziam todos os esforços para  
ir melhorando.

RS: Como era o Clube?
Sr. Luiz: No começo, o Clube era muito 

diferente. Onde hoje é a entrada, haviam 
cavalos pastando. Onde é a Indianópolis, não 
tinha nada. Tinha que ir a pé até o bosque  
da saúde para pegar a condução. Até 
lá, era tudo mato. Na piscina, se fazia  
a quermesse, que hoje chamam de festa junina.  
E a administração era um barracão de madeira 
à direita de onde é a entrada do Clube.  
Eu me lembro do primeiro almoço organizado,  
que foi em 1952. Tinha umas 400 pessoas,  
e foi uma festança que só vendo.

RS: Qual o segredo de uma carreira como 
a sua, sólida e vencedora?

Sr. Luiz: Sempre trabalhei pelo clube  
e pelo esporte, nunca pelo dinheiro.

Inauguração das quadras de tênis 1 e 2, na década de 50. Vestido  
de terno escuro está Luiz Ceroni. Ao seu lado esquerdo, segurando  
a raquete, está Eduardo Sallem (engenheiro da nova sede e Presidente  
do Clube em 1954) que delegou a Sr. Luiz o desafio de desenvolver  
o tênis no Sírio. A seu lado esquerdo está Anuar Zarzur, também com uma 
raquete em punho, que se tornou Diretor de Tênis e trouxe Candinho para dar 
aulas no Clube 
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Candinho, formador 
de campeões e treinador 
incansável

Cândido Ceroni, o “Candinho”, tem mais 
de 50 anos de dedicação ao E. C. Sírio. Ao lado 
de Luiz Ceroni, seu irmão, fez um trabalho 
como treinador que resultou na formação  
de inúmeros atletas campeões. Deu aulas 
para as campeãs Lais, Telma e Eliane Haddad,  
os destacados atletas Ricardo Bunemer, 
Marcelo Curi e Raul Sarhan e ainda ao garoto 
que deu ao Clube sua segunda estrela, Willian 
Kyriakos, Campeão Mundial em 1982. 

Hoje, aos 78 anos, mesmo sem poder  
se movimentar como em outros tempos, 
continua a dar aulas e a formar pequenos 
campeões. Antonin Scaff, o Neco, e Beatriz 
Haddad, a Bia, aprenderam a jogar e treinam 
com Candinho. Ele não dá moleza para  
a garotada.

Perfil
Assim como Sr. Luiz, Candinho começou 

seu envolvimento com o tênis pegando bolas 
no Paulistano. Muito jovem, alcançou o posto 
de melhor jogador de tênis de São Paulo em 
sua categoria. Como jogador, se destacou 
rapidamente, e ganhou diversas competições 
nas décadas de 40 e 50, quando se tornou 
um dos melhores jogadores brasileiros, vindo  
a disputar torneios internacionais contra 
grandes feras do esporte mundial. Em 1955, 
com 25 anos, foi chamado a dar aulas  
no Sírio. 

A seguir, conheça um pouco mais  
da história do tênis no Sírio nas palavras  
de Candinho.

Revista Sírio – Como vocês fizeram para 
impulsionar o tênis, um esporte que, no início 
da década de 50, na nova sede, quase não 
tinha expressão no Sírio?  

Candinho – No começo foi muito difícil, 
porque o Clube quase não tinha jogadores. 
A gente teve que inventar formas de atrair  
os sócios. O Luiz ia à Rua 25 de Março, onde 
ficavam os comerciantes da colônia, descobrir 

quem era sócio e poderia ter interesse em jogar 
tênis. Eu, em 56, dava aulas de graça para 
difundir o esporte no Sírio. E deu certo. Com 
o tempo, o tênis foi ganhando importância 
pelo número de praticantes do esporte e pelos 
jogadores que se destacavam em campeonatos. 
Eu fazia de tudo. Era secretário, ajudava nos 
outros esportes. Dava aulas das 7 da manhã  
às dez da noite. Tudo o que eu fiz foi por 
amor, dedicação e divulgação do esporte. 

R.S. – É verdade que, no começo,  
o Sr. chegou a morar em uma casa que era 
parte da nova sede? 

Candinho - É verdade. Ocorre que antes 
de ser comprada, a sede nova era uma chácara. 
Então tinha a casa do caseiro, e eu morei um 
tempo lá. Depois comprei minha casa e saí.

R.S. – Qual foi o momento mais marcante 
para o Sr. como atleta?

Candinho - Foram os torneio internacionais 
que disputei com grandes campeões mundiais 
à época. Joguei com Art Larsen e Bob 
Falkenburg, campeões de Wimbledon. Eu era 
mais jovem e inexperiente que eles, e perdi 
as disputas. Apesar disso, jogar com eles foi  
o maior prazer que tive como tenista.

R.S. – O Sr. treinou o garoto que deu 
ao Clube sua segunda estrela em conquistas 
mundiais... 

Candinho - O Willian Kyriakos começou  
a treinar comigo aos seis anos. Aos sete, 
ganhou o torneio do Paineiras, e daí para frente 
não parou mais de ganhar. Com dez anos, 
ganhava todos os torneios que disputava.  
A conquista do mundial pré-mirim na 
Venezuela em 82 foi o auge desta trajetória.

R.S. – Qual o segredo de seus treinamentos, 
que formaram tantos jogadores campeões?

Candinho - O segredo é levar o treino 
a sério. As crianças também podem ter 
dedicação e disciplina. Eu gosto de dar aulas 
para crianças e tenho facilidade com elas.  
Até hoje, boto todo mundo para correr.

As cameãs Elaine Haddad, Sandra 
Bunemer, Lígia Scaff, Cláudia 

Bunemer e o treinador Cândido 
Ceroni, nos anos 70
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Campeões do Sírio no tênis

O garoto Willian Kyriakos, Campeão Mundial de Juniores 
na Venezuela em 1982, que deu ao Sírio a segunda estrela 

de seu símbolo

Willian Kyriakos Jr. - Campeão Mundial de Juniores  
na Venezuela em 1982;

Sandra Sabbag, Flora Zacarias, Arlette Scaff 
Haddad e Claudia Monteiro - Medalha de Ouro  
na 1ª Olimpíada dos Imigrantes realizada pela Gazeta Esportiva 
e Prefeitura de São Paulo, em 1976;

Telma e Laís Haddad - campeãs do Brasileiro Infanto-
Juvenil de Duplas. Campeãs de diversos campeonatos paulistas 
e brasileiros;

Elaine Scaff Haddad - campeã do Torneio Internacional 
Rolex, em Nova York;

Ligia Scaff Haddad e Sandra Bunemer - campeãs 
brasileiras;

Imbraim Jabut Zarzur, Elias Habib Curi, Carlos 
Valdemar Vailate, Atta Salém, Fauzi Zarzur – 
campeões do Interclubes Estadual;

Raul Sarhan - vice-campeão estadual juvenil. 
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O glorioso basquete do Sírio
O basquete no Sírio despontou a partir dos anos 50, e desde então colaborou muito para  
o desenvolvimento das atividades esportivas e projeção do nome do clube. Foi a modalidade 
que mais títulos deu ao sírio, que, em 1979, alcançou o auge da glória esportiva com  
a conquista do campeonato mundial interclubes. 
Além dos incontáveis títulos, o basquete do sírio tem histórias memoráveis de dirigentes, 
diretores e atletas que até hoje colaboram com o Clube. A seguir, confira um pouco da história 
das disputas e veja os depoimentos de associados antigos e atuais que dela participaram. 

ESPECIAL | História
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História
O basquete do Sírio começou nos anos 50, mas suas principais 

conquistas se sucederam nas décadas de 60 e 70. O primeiro título 
expressivo do basquete do Sírio foi das mulheres, no Campeonato 
Paulista de 1951. A equipe feminina voltou a ser campeã do estadual 
em 1955.  Nesta época, o basquete levava a curiosa denominação 
de “bola ao cesto”.

Em 1959 a equipe masculina de basquete do Sírio conquistou 
21 títulos oficiais, entre eles dois de relevância maior: Campeão 
Metropolitano e Estadual. Daí para diante, sucedeu-se uma escalada 
de conquistas em direção ao topo: Campeonato de Aspirantes, 
Metropolitano, Estadual, Brasileiro, Sul-Americano; o Sírio ganhava 
boa parte dos torneios que disputava.

Mundial interclubes de 1973: segundo lugar 
banhado a ouro

O auge deste ciclo inicial de vitórias foi em 1973, quando  
o time disputou o Campeonato Mundial Inter-Clubes no Brasil.  
O Sírio promoveu o campeonato, e se preparou com um grande time 
para buscar a inédita taça, disputada no Ginásio do Ibirapuera, lotado, 
com cerca de dez mil pessoas. A equipe era formada por Radvillas, 
Ubiratan, Robertão, Arturo Guerrero (mexicano trazido como reforço), 
Marquinhos, Andreotti, Menon, Succar, Hélio Rubens, Moutinho  
e Mosquito. O técnico era Pedro Genevicius, Ruy Dip era Diretor  
de Basquete e, Artur Andreotti, Diretor de Esportes.   

 Os adversários eram o Vaqueros de Bayamon, de Porto 
Rico, Ignes Varese, da Itália, o Marthon Oil, dos Eua, e o Jugoplastika 
Split, potência da Iuguslávia. Após vencer o Jogoplastica e o Marathon 

Oil, dois times favoritos, o Sírio foi enfrentar o Bayamon. Durante  
a partida, o time da casa esteve à frente no placar na maior parte  
do tempo, mas não conseguiu sustentar a vitória. Foi um jogo tenso, 
em que nossa equipe não acertava a mão, e a partida se encaminhava 
para o fim muito disputada. 

40 segundos para decidir o título
Foi aí que ocorreu o memorável e trágico episódio dos  

40 segundos. O Sírio perdia por apenas três pontos. Em um lance 
difícil, o juiz deu posse de bola para a equipe de Porto Rico. Esta 
arbitragem foi considerada equivocada, e deu origem a uma grande 
confusão, culminando com a expulsão de jogadores e a interrupção 
da partida. Os 40 segundos finais foram disputados no dia seguinte, 
a portões fechados. Nossa gloriosa equipe não conseguiu reverter  
o placar em tão pouco tempo, e o time caribenho venceu a partida. 

 O Sírio ainda tinha um jogo, contra o italiano Ignes Varese, 
mas para ser campeão precisava vencer com uma diferença de superior 
a 16 pontos. Com muita garra e empurrado pela torcida, venceu  
a disputa, mas por uma diferença de apenas 13 pontos, ficando  
a duas cestas de realizar o sonho de ser campeão mundial em casa. 

O jornal Gazeta Esportiva da época registrou o desfecho: O torneio 
teve um desfecho que merecia, pois o Varese e o Sírio proporcionaram 
uma partida eletrizante e tecnicamente quase perfeita. Dois gigantes 
que se respeitaram e deram o melhor de si. O triunfo de apenas sete 
pontos não foi suficiente para o Sírio alcançar o título. Mas valeu, 
entretanto, o vice, obtido com disciplina e fibra, engrandecidos com 
a quebra da invencibilidade do bicampeão (Ignes Varese). 
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Mundial de 1979: 
trajetória até a 
consagração

O time passou por um natural período de perda de atletas, que  
já não eram mais tão jovens, mas, passados alguns anos, se reestruturou 
com a intenção de conquistar o ainda inédito título mundial. Em 
outubro de 1979, estando à frente da organização da disputa, mais 
uma vez no Ginásio do Ibirapuera, o Sírio pleiteia o título do XIII 
Campeonato Mundial de Clubes Campeões de Basquetebol (Copa 
William R. Jones). 

No primeiro jogo, o time veio com tudo e, veloz, atropelou  
o Quebradillas (114 x 81), time de Porto Rico. Em seguida, contra  
o Mokan Club, dos EUA, cometeu erros de rebote e perdeu a partida 
(91 x 98). O técnico Mortari, ao final, declarou: Não podemos nos 
desesperar. Nós, infelizmente, não estávamos em uma boa noite.  
Só nos resta, agora, corrigir nossos erros e partir para o jogo seguinte, 
pois nem tudo está perdido. 

O Sírio jogou, então, com o time italiano Emerson Varese.  
Se perdesse, estaria fora da disputa do título. Começou marcando 
bem, mas muito nervoso. Estava perdendo e só conseguiu virar  
ao final da primeira fase (45 a 40). Voltou mais equilibrado  
e administrou a vantagem, vencendo por 83 x 79. Em seguida,  
na final, muitos achavam que o time brasileiro não seria páreo frente 
ao forte time Bosna Sarajevo da Iuguslávia, o país que era a maior 
potência no basquete à época. A partida foi batizada pela imprensa 
como “jogo dos gigantes”. 

Apesar do favoritismo do Bosna, o Sírio, estimulado por  
15 mil torcedores, entrou marcando forte e levando a melhor nos 

rebotes. Mesmo assim, os iugoslavos se movimentaram de forma 
surpreendente, com destaque para Delibasic (considerado melhor 
jogador do campeonato), que marcou 42 pontos. Em um primeiro 
tempo tenso, os dois times erraram muitos arremessos. Mesmo 
assim, o Bosna terminou na frente (39 a 35). Na etapa complementar  
os times se soltaram mais e o jogo ficou vibrante e dramático.  
Os times se alternaram na liderança da partida a cada cesta, tornando 
a partida ainda mais eletrizante. 

Três arremeços para ganhar ou perder o mundial
A seis segundos do final, o Sírio perdia por apenas uma cesta,  

88 a 86, quando Oscar sofreu uma falta. Diante da perplexidade  
do público, errou o primeiro arremesso. Tinha mais dois. Se acertasse, 
levaria a partida à prorrogação. Se errasse, seria, mais uma vez, o 
fim do sonho da conquista do mundial. O Sírio seria “Tri-vice-
campeão Mundial”. Para o delírio dos torcedores, Oscar acertou  

os dois arremessos. 
A prorrogação de cinco minutos foi 

assim descrita à época no Jornal da Tarde:  
Na prorrogação aconteceu o que poucos 
esperavam. O Sírio passou a jogar com perfeição 
incrível. Não errava nada. Marcação perfeita, 
ataques muito bem concatenados e o principal: 
seus jogadores não erravam nenhum arremesso. 
Em contrapartida, o Bosna descontrolou-se 
ante a perfeição do time brasileiro e quando 
se recuperou era tarde. O Sírio era o senhor  
da quadra e do jogo e quando o árbitro deu por 
encerrada a partida uma grande justiça estava 
estampada no placar: Sírio 100 x Bósnia 98. 

A torcida invadiu a quadra e começou  
a festa. 

ESPECIAL | História
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Parabéns, Gente! Tal como vocês, nós acreditávamos, conclamamos a “Família Síria”, para torcer, e fomos ao Ginásio do 
Iberapuera levar o incentivo que a nossa equipe tanto precisava para vencer. Mais do que nunca, nos sentimos recompensados por 
todo o sacrifício e empenho. Nos sentimos orgulhosos também de nossos atletas e dirigentes, e gostaríamos de dividir com você 
o júbilo desse grande feito. Vencemos pela garra, pelo apoio, pela torcida, pela fibra. Existe um trecho da bíblia que diz: “muitos 
serão chamados e poucos serão os escolhidos”. Eu sou um homem feliz e me aposso desse trecho, porque acho que nós fomos 
os escolhidos. Pelos anos de basquete e de esporte, aprendi que quanto mais a gente ganha, mais humilde a gente deve ser.

Arthur Andreotti (diretor de esportes)
 

Desde 49 que nós vivemos em glória, até o dia de hoje. Para mim é uma satisfação esse título mundial. 
Foi o máximo para uma pessoa que fez parte de uma formação esportiva com muitos amigos.

Miguel Ignácio Pereira – Monta

Aos Diretores de Esporte do Clube Sírio, Sr. Andreotti, Sr. Albano e Dr. Ruy, acho que minhas 
palavras não precisam ser mais de agradecimento, porque a amizade já nos impede disso. 

Cláudio Mortari (técnico)

O Sírio passou por várias transformações desde a equipe poderosíssima que nós tínhamos na época de 59 e 
foi uma hegemonia que nós mantivemos, até o ano de 73, que culminou com a conquista do Vice-Campeonato 
Mundial no próprio Iberapuera. De 73 até mais ou menos 76 houve, não vou dizer um decréscimo, mas uma 
parada dos jogadores que compunham a equipe naquela época, o que é uma coisa muito natural, porque ninguém 
é eterno. E dentro desse ato de 3 ou 4 anos, pudemos ver que a equipe do Sírio e seus dirigentes tomaram fôlego 
e conseguiram remontar essa equipe que tão brilhantemente conquistou o Campeonato mundial de 1979. 

Washinton Joseph - Dodi

O sacrifício, eu fiz. Essa vontade de jogar que tive, foi simplesmente por causa do time do Sírio. 
Principalmente por homens que temos, como Ruy Dip, que é nosso diretor, como Cláudio, que é nosso técnico, 
e nosso capitão, Dodi. Todos são amigos e na quadra querem o trabalho sério. Então, ressalto a amizade e 
a fé que existe entre nós, e digo que esse título é de todos, não só do Sírio, mas do Brasil inteiro.  

Marquinhos

O mundial de 1979 foi fruto do trabalho continuado de 
várias diretorias e atletas do clube ao longo dos anos. Veja 
alguns depoimentos da época que transmitem o significado 
da conquista do mundial para o Esporte Clube Sírio.
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Com a palavra, Dodi, a “cria da casa”
Washington Joseph, o Dodi, já foi chamado por esta revista, 

na ocasião da edição comemorativa do título mundial de 79, 
de “atleta-símbolo do Clube”, “cria da casa”, e de “menino 
que nasceu nas equipes inferiores do Sírio, ídolo da torcida  
da coletividade sírio-libanesa”. Hoje, Dodi continua se dedicando 
com afinco ao Sírio, com Diretor de Esportes. Confira a entrevista 
concedida por Dodi à Revista Sírio.

Revista Sírio – Passados tantos anos, qual o legado deixado pelo 
basquetebol do Sírio?

Dodi – A história do basquete no Sírio remonta a 1955, quando 
se começou a articular uma equipe mais forte. A partir daí, o legado 
foi construído ano após ano, derrota após derrota, aprendendo com 
cada uma delas. O que ocorre é que o Clube, por onde passava,  
era sempre muito respeitado. E as pessoas nunca conseguiram avaliar 
o tamanho do respeito dos adversários pelo Sírio. Quando chegávamos 
ao interior para jogar, era como o Corinthians no futebol, todos queriam 
ver de perto o nosso time. Até hoje as pessoas perguntam porque  
o basquete não volta a ser como antes. Esse prestigio é o nosso legado. 
A demonstração de que quando se tem um grupo com o mesmo fim, 
unido, se alcança grandes resultados, que atravessam os tempos.

R.S. – E para o Clube, internamente?
Dodi – Internamente hoje se convive com as pessoas desta grande 

família que formamos no passado. A família Andreotti, a família Narchi, 
e a turma que veio após o mundial: o Vadão, o Adhemar, o Nicolau. 
É muito importante lembrar do valor de algumas pessoas pioneiras 
também, como o Ruy Dip, Alberto Camilo Abud, Alberto Shacur, Paulo 
Narch, Arthur Andreotti, Jorge Domingos, Paulo Abud, José Cláudio 
dos Reis, Miguel Inácio Pereira (Monta), Salim Bittar, Ramon Samin, 
Antônio Jorge Rizcalla e todos os presidentes que desde 1955 até  
95 apoiaram as atividades do basquete.

R.S. – Como era a relação entre atletas e dirigentes?
Dodi – Havia uma grande união promovida pelos dirigentes.  

Era como dar um presente para os pais no Dia dos Pais. Era uma grande 
felicidade proporcionar isso. Jogar e ver o brilho no olhar deles era uma 
grande conquista.

R.S. – Qual sua mensagem para as novas gerações de esportistas?
Dodi - Gostaria que as pessoas que praticam esportes hoje  

no Clube sentissem orgulho, pelo esporte que praticam e também pelo 
basquete. Orgulho em vestir a camisa do Sírio, que é muito respeitada 
por todos. Esta história não pode ser apagada.

- Hexa-Campeão de Aspirantes: (57 a 62);

- Penta-Campeão Metropolitano: (59 a 63);

- Tetra-campeão Estadual: (69 a 72);

- Tri-campeão Brasileiro: 1968 (Belo 
Horizonte), 70 e 72 (Guanabara);

- Cinco vezes Campeão Sul-americano: 
1961 (Paraguai), 1968 (Uruguai);

- 1970 (Chile), 71 (Peru), e 72 (São 
Paulo, no Ginásio do Sírio) 78 e 79;

- 3º lugar na Copa Intercontinental de Clubes 
realizada em Malcon, Estados Unidos;

- Vice-Campeão da Copa Intercontinental de 
Clubes realizada no Ginásio do Ibirapuera (1973)

- Campeão Mundial Interclubes: 
Ginásio do Ibirapuera (1979).

As conquistas do basquete do Sírio

ESPECIAL | História
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As estórias incríveis do 
inesquecível Ruy Dip

Ruy Dip. A simples menção deste nome para os associados que 
viveram da alguma forma a história do basquete do Sírio gera muitas 
homenagens. Diretores da geração posterior a de Ruy, como Vadão  
e Dodi, quando chamados recentemente a colaborar com uma reportagem 
da TV Cultura sobre o basquete nos clubes, logo brandiram: “tem que 
chamar o Ruy, nem que nós tenhamos que ir buscá-lo em casa!”. Ruy 
não pôde comparecer, mas atendeu com alegria um chamado a contar 
um pouco de sua contribuição e impressões sobre os anos de ouro  
do basquete. Confira a entrevista que ele concedeu por telefone.

Revista Sírio - Qual a origem da grandeza do basquete do Sírio?
Ruy Dip - É anterior mesmo a época em que eu fui dirigente. 

Começou quando a sede era na Ponte Pequena, e ganhou relevância 
em competições após a vinda do Clube para a Indianópolis. Os 
pioneiros dessa empreitada foram Arthur Andreotti, Eduardo Sacab, 
Rafael Chacur e Miguel Ignácio Pereira, o “Monta”. O time ganhou 
força com a vinda do Amauri e em seguida de outros atletas como 
Eurico e “Caminhão”, todos do Clube Tietê. O Monta jogava pelo 
Sírio e foi um grande entusiasta da organização deste primeiro grande 
time, formado também por atletas que vieram das bases, da categoria 
Aspirantes, como o Dodi. 

R.S. – Como foi o episódio do Hino Nacional no Sul-Americano 
do Peru?

Ruy – Há! Aquilo realmente foi marcante. No Desfile de Abertura, 
as delegações passavam e o Hino Nacional de cada país era tocado. 
Quando chegou na vez do Brasil, tocaram qualquer coisa menos  
o Hino. Eu pedi para a banda parar de tocar e comecei a cantar o Hino 
Nacional Brasileiro, e os jogadores logo fizeram o mesmo. Aquilo foi 
muito emocionante, nunca esquecerei. O jornalista Luiz Carlos Ramos, 
que sempre cobria as competições, escreveu um artigo memorável  

no Estadão, e o Presidente Figueiredo nos cumprimentou oficialmente 
pelo honroso gesto.  

R.S. – Quando se fala no basquete do Sírio, todos dizem 
que havia uma grande amizade entre dirigentes, comissão técnica  
e atletas. Como era essa relação?

Ruy – O Sírio era um berço de amigos. O sucesso nas 
competições com certeza está ligado a isso. Era um grupo 
unido com um objetivo que era a conquista do mundial, 
que foi a consagração, a glória final. Eu fui muito feliz  
de ter sido o dirigente do basquete neste momento. Eu 
estava lá envolvido e de repente me deram essa tarefa, 
honrosa e difícil. Naquela época o esporte não era 
profissional. Era um “amadorismo sadio”. Tínhamos 
realmente um amor muito grande pelo nosso trabalho. Eu 
usava a minha perua para levar o time ao interior, e nós 
íamos para lá e para cá ganhando todas as partidas. Após 
os jogos, promovíamos grandes jantares na minha casa, 
na casa do Arthur. Que mais eu posso dizer? Sou muito 
agradecido aos meus companheiros pela confiança que 
depositar em mim.
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o ano em que o Esporte Clube Sírio completa 90 anos, 
a Escola de Educação Infantil Sírio comemora dez anos  
de atividades. Hoje, a Escola Sírio é uma instituição de ensino 
de ponta, que oferece acompanhamento no desenvolvimento 
da criança em todas as esferas: intelectual, cultural, afetiva, 
emocional e motora.

Isso porque a Escola não se restringe ao básico. 
Além das disciplinas curriculares e o acompanhamento 
individual aos alunos, um método pedagógico avançado  
e diversas atividades complementares garantem a excelência  
e a exclusividade da educação no Sírio. Por outro lado,  
a Escola de Educação Infantil Sírio proporciona um privilégio 
raro em São Paulo: espaço físico amplo, arborizado e seguro. 
Afinal de contas, ela fica dentro do Clube, e as crianças 
têm a possibilidade de crescer em um ambiente que lhes 
proporciona liberdade, amplitude e autonomia. 

 
Histórico 

Há dez anos, Márcia Cabaritti Costa (atual diretora 
da Escola) visitou outros clubes da cidade e observou que 
alguns tinham escolas infantis. Então, em agosto de 1997, 
com apoio da Diretoria do Clube, viabilizou a fundação  
da Escola de Educação Infantil Sírio, e deu início às atividades, 
na época, com apenas uma sala e três alunos: Isabela, Thais 
e Laura. O sucesso da iniciativa atraiu a atenção das mães  
do clube, que decidiram colocar seus filhos na Escola Sírio. 
Ela foi crescendo, e em pouco tempo já tinha 20 crianças. 

Como lembra Márcia, de uma hora para outra,  
as instalações se tornaram pequenas frente ao crescimento 
de alunos, o que estimulou sua equipe a buscar um novo 
espaço físico. Em 2001, foi inaugurada a sede atual, com 
toda estrutura necessária para aprimorar os trabalhos. Desde 
então, a Escola Sírio investe no amadurecimento de sua 
proposta pedagógica e no aperfeiçoamento do trabalho dos 
professores. 

Proposta Pedagógica
Na Escola de Educação Infantil Sírio as atividades são 

planejadas para que as crianças tenham todas as condições 
necessárias para enfrentar desafios. A proposta é despertar 
a curiosidade e o interesse das crianças pela vida e pelo 
ambiente e fazer com que o desejo de saber seja estimulado. 

N
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Escola Infantil Sírio: dez anos 
de excelência e exclusividade
No ano em que o Esporte Clube Sírio completa 90 anos, a Escola
de Educação Infantil Sírio comemora dez anos de atividades
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Cada professora e seu grupo vão em busca do que é mais significativo 
para o desenvolvimento de projetos que integram as diferentes áreas 
de conhecimento. 

Neste universo, a criatividade e expressão da criança são 
estimuladas através da plástica, teatro, poesia, musicalização, educação 
física, culinária e das linguagens oral e escrita. Vivências lúdicas, 
observação de fenômenos da natureza, jogos corporais, narrativa  
de estórias, confecção de livros e outras atividades também fazem 
parte do dia a dia das crianças. 

Márcia ressalta que este é o grande diferencial da Escola Sírio, 
ou seja, o estímulo à criança de entrar em contato com o mundo 
de forma criativa e crítica, elaborando hipóteses e construindo seu 
conhecimento. O resultado é que o aluno se desenvolve por completo, 
tornando-se mais feliz e seguro para superar desafios. 

Outra característica é o ambiente acolhedor e o trabalho afetivo 
junto aos pais. As crianças podem ser levadas e buscadas na sala 
de aula pelos familiares, que tem a liberdade de conversar com  
as professoras sobre seus filhos. Este tipo de relação também reforça  
a confiança e o vínculo da criança com seus educadores. 

Projetos baseados em experiências das crianças
A professora Juliana Groppo, na Escola há nove anos, relatou  

à reportagem da Revista Sírio projetos que desenvolveu com alunos do 
Pré. “Nós partimos do conhecimento deles para montar os projetos”.

Ela percebeu que o aluno Rafael tinha retornado de uma viagem 
à Argentina cheio de estórias, empolgado, contando sua experiência 
a todos amiguinhos. Juliana resolveu então mergulhar no universo 

simbólico de Rafael e elaborou o projeto de uma viagem lúdica com 
todos os alunos do Pré para a Argentina. 

Primeiro, os alunos criaram um avião para transportá-los.  
Em seguida, com fotos e desenhos, montaram um cenário do 
bairro turístico de Buenos Aires Recoleta. Fizeram então um jantar 
típico, estudando a gastronomia portenha e, finalmente, divertiram-
se dançando tango. Desta forma, trabalharam habilidades plásticas, 
corporais, ampliaram seu horizonte cultural. Tudo de forma coletiva, 
aprendendo a ter tolerância com os colegas.

Outro projeto elaborado pela professora, no início do ano, foi feito 
a partir do estudo da vida e obra do compositor paulistano Adoniran 
Barbosa. Por um lado, os alunos ouviram as músicas, discutiram  
e corrigiram os erros ortográficos das letras, buscando compreender 

o significado deles. Por outro 
lado, estudaram a ascendência 
de Adoniran, de família 
imigrante da Itália. A partir  
do estudo, foram ao Museu  
do Imigrante e tomaram contato 
com histórias de emigração 
de várias nacionalidades em 
direção ao Brasil. Finalmente, 
os pequenos investigaram sua 
própria origem: de onde vieram 
suas famílias, sua cultura, 
costumes e culinária. 

 A Escola de Educação 
Infantil Sírio convida a todos  
os pais e interessados a agendar 
uma visita e conhecer de perto 
o trabalho desenvolvido por 
sua equipe. 

1. As crianças do pré visitam o Museu do Imigrante. Depois, na Escola, estudaram suas raízes 
culturais; 2. (Sentido horário, da esq. para a dir.) Thais, Laura, Marcela, Julia, Julio, Pedro e Isabella: 
Alunos da primeira turma da Escola Sírio, em 1997; 3. Alunos do maternal, jardim e pré, e a equipe 
de professoras: Ana Paula, Angélica, Juliana, Camila, Roberta e Márcia (Coordenadora)

02

03

Alunos da segunda turma da Escola, de 1998.
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ezkalla Tuma nasceu em 1928 em São Carlos e, de lá, ainda 
garoto, veio morar com seus pais à Rua 25 de março, coração  
do comércio paulistano. Sua família é originária da cidade Síria  
de Homs. Rezkalla sempre estudou em colégios árabes, e é um grande 
pesquisador das colônias e da cultura árabe pelo Brasil, ocupando  
os cargos de Presidente da Fearab (Federação de Entidades Americano 
Árabes) e da Univinco (Federação dos lojistas da 25 de março).   
No Sírio, é Diretor de Relações Institucionais. Na entrevista a seguir, 
ele conta como sua família veio de Homs para o Brasil e, em seguida, 
explica o estabelecimento da comunidade síria até a fundação  
do Clube.

Revista Sírio: Por que seu pai veio para o Brasil?
Rezkalla Tuma: Foi por causa da perseguição dos turcos-

otomanos ocupantes da região da síria. Meu avô havia sido condenado 
à morte por ser um líder cristão contra a ocupação. Nesta época, um 
grupo de italianos, integrantes da maçonaria, percorreu as cidades 
sírias tentando salvar as famílias cristãs. Em determinada noite, meus 
familiares tiveram de fugir, caso contrário poderiam ser mortos pelos 
turcos logo que nascesse o sol. 

RS. Foi aí que eles vieram para o Brasil?
Rezkalla: Saíram de Homs em direção a Trabus e, fugindo 

dos soldados turcos, chegaram ao porto de Beirute. Aí tomaram 
um navio que os levou à Itália, sem saber para onde estavam indo. 
Da Itália pegaram um navio que se chamava “Amerka”, que era a 
companhia italiana que trazia as pessoas para a América. Mas eles 
não sabiam qual América, se era do Sul ou do Norte. Este navio 
parou no sul da França e veio para o Brasil. Quando chegou na 
Bahia, eles perguntaram: Aqui é a América? Não. Parou no Rio de 
Janeiro: Aqui é a América? Não. Parou em Santos: a mesma coisa. 
Por fim, parou no porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Aqui 
é a América? Não. Mas aí puseram todos para fora. Na alfândega, o 
agente alfandegário viu a foto da minha avó com passaporte turco e 
colocou a origem turca. 

RS: É desse tipo de episódio que vem a confusão de chamar  
os árabes de turcos?

Rezkalla: Isso. Eram todos chamados de turcos pois  
os passaportes eram turcos. 

RS: Em relação aos mascates sírios no Brasil, aparentemente,  
na Síria, não eram comerciantes, mas sim agricultores...

Rezkalla: A maioria eram agricultores. O trabalho deles era  
na terra.

RS: E porque viraram comerciantes, se esse não era seu ofício?

Rezkalla: Por que os que já estavam estabelecidos, como o caso 
da família Jafet e outros comerciantes, davam aos novos imigrantes 
mercadorias a crédito. É por isso que se chama “caderneta”.  
A caderneta era onde se anotavam as mercadorias creditadas. E os 
mascates levavam os produtos para vender no interior nas costas, 
depois em burricos...

RS: E sendo os imigrantes agricultores, não foram trabalhar  
nas fazendas, como os italianos, pois observaram que ali ficariam 
presos em dívidas.

Rezkalla: Tudo isso é uma coligação de acontecimentos,  
mas é verídico. 

RS: A condição de imigração diferente de outras, não subsidiada, 
gerou a necessidade de se construir instituições da comunidade, 
como o Clube Sírio?

Rezkalla: Os homens que fizeram o Clube Sírio trouxeram para 
a comunidade tudo que ela iria precisar. Não existe nada social que 
não tenha sido previsto pelos pioneiros: orfanato, hospital, asilo,  
os clubes. O surgimento do Sport Club Syrio, em 1917, é parte  
desta história.

R
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“Tudo foi previsto pelos pioneiros”
Rezkalla Tuma trilha os passos dos imigrantes sírios

“Os homens que fizeram o Clube Sírio 

trouxeram para a comunidade tudo 

que ela iria precisar. Não existe nada 

social que não tenha sido previsto pelos 

pioneiros: orfanato, hospital, asilo, os 

clubes. O surgimento do Sport Club 

Syrio, em 1917, é parte desta história.
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90 Anos de Glórias
odas as noites eles se encontravam
E em um quarto conversavam
Sobre as coisas que tinham visto
Na nova terra que admiravam.

A saudade da Síria era tanta
Que só o trabalho a afugentava
Até que nesses encontros noturnos
No meio da nostalgia, uma grande idéia
Tiveram, e nosso clube fundaram.

Esporte Clube Sírio, pioneiro
Das agremiações de estrangeiros
Que nesta terra aportaram 
E para a pátria não retornaram.

A jóia do aeroporto já foi chamado
E por estadistas foi visitado.
Os imigrantes aqui ficaram 
E muitas gerações se passaram.

Aquele simples quarto
Não servia de sede
Para tal empreendimento
Por isso de lá se mudaram
E no centro aportaram.

Conhecido foi ficando
E sua fama aumentando
Novas plagas procuraram
E na Ponte Pequena o instalaram.
Bairro importante,
Onde outros clubes já estavam
Porém, crescia tanto,
Que nova sede precisava.

Grande área foi comprada
E para o clube foi doada,
Sócios beneméritos que tudo iniciaram,
Muito construíram e nada cobraram.

São 90 anos de histórias
Que marcaram nossas vidas
No esporte obteve vitórias
E na cultura honrarias.

No Brasil todos ficaram
E para a Síria não voltaram
Seus descendentes aqui cresceram
E desse trabalho se orgulharam.

Mais 90 anos virão
De grandeza e alegria
Que muito honrarão
Os que com coragem e nostalgia
Esta obra continuarão.

T

Ligia Marques recebe prêmio pelo logo vencedor
associada Ligia Marques foi a grande vencedora do Concurso Logotipo Sírio 90 anos. 

Em dez de julho, ela recebeu do Presidente Raul Sarhan o prêmio, um cheque no valor 
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Na ocasião, o Presidente ressaltou que o logo 
desenvolvido por Ligia veio ao encontro do que o clube esperava. Gisele Forman, Diretora 
de Marketing, explicou que o trabalho foi escolhido, pois contemplou todos os elementos 
requisitados de forma harmoniosa. 

Ligia, que já trabalhou com produção gráfica, foi a primeira associada a entregar o logo. 
Ela ficou em dúvida se participaria ou não. Foi quando assistiu ao filme Quem Somos Nós, 
sobre o poder do pensamento segundo a física quântica, e então decidiu participar. Deu 
certo. Agora, ela usará parte do dinheiro para comprar livros para a Biblioteca Sírio.

No concurso foram avaliados cerca de 90 desenhos, por uma comissão de cinco 
pessoas: o Presidente, os Diretores de Marketing e dois associados com larga experiência em 
comunicação visual. Para garantir a transparência na seleção dos trabalhos, os integrantes 
da comissão tiveram contato apenas com os trabalhos, sem saber quem eram os autores 
de cada um deles.

A

Ligia recebe o prêmio do Presidente Raul Sarhan

Fuad Achcar Júnior
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Presidente Raul Sarhan defendeu o clube por 35 anos como 
tenista. Há dezesseis participa de gestões administrativas.Ele Traçou 
uma sólida trajetória ascendente até atingir a presidência: foi membro 
do Conselho Fiscal, Diretor Administrativo, Tesoureiro, membro  
do Conselho de Obras e Vice-Presidente Administrativo. 

Raul Sarhan formou-se em 1967 Engenharia Mecânica 
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na esteira de seus 
predecessores da coletividade de imigrantes sírios, fundou, junto  
a seu irmão, uma empresa de tecidos e outra de construções, negócios 
prósperos que administra até hoje. 

Toda essa experiência dentro e fora do Clube é sua arma para 
vencer os desafios atuais do Sírio: aperfeiçoar a gestão, contemplar  
as demandas dos novos sócios, e ao mesmo tempo revitalizar  
a tradição e as atividades apreciadas pelos integrantes mais antigos. 

Como escreveu em Editorial da edição anterior da Revista 
Sírio, quer dar “especial ênfase a projetos e ações voltados  
às crianças” e “àqueles que tenham por objetivo resgatar os valores  
e tradições Árabes”.

A seguir, veja o que pensa e o que está fazendo o novo Presidente 
do Esporte Clube Sírio.

Revista Sírio – O Sr. foi apresentado ao clube pelo pai (Keiralla 
Sarhan), em outubro de 1953. Qual foi sua impressão inicial?

Raul Sarhan – Eu tinha apenas dez anos, isso era em 1953.  
E o clube, se comparado a hoje, não tinha quase nada. À época,  
eu fiquei encantado de poder jogar em um campo de futebol gramado 
tão grande. A piscina ficava onde é a escola infantil hoje. 

R. S. – O Sr. logo se tornou praticante e competidor de tênis. 
Quais conquistas teve como tenista?

Raul Sarhan - Tive a satisfação de conquistar alguns títulos. 
Fui campeão estadual infantil aos 13 e 15 anos, campeão estadual 
segunda classe masculino, campeão do Aberto de Tênis do Clube 
Santos e campeão segunda classe do Torneio Noturno do Clube  
de Regatas Tietê. 

R.S. – Como o Sr. vê modernização do Clube ao longo  
das décadas?

Raul Sarhan – Vejo com muito orgulho, pois de um quarto 
de pensão na Rua Augusta, hoje desfrutamos de moderníssimas 
instalações. Hoje o Sírio é um clube de primeiro mundo, que oferece 
aos seus associados opções nas áreas esportiva, social e cultural.

R. S. – Quais os diferencias, as marcas próprias do Esporte  
Clube Sírio?

Raul Sarhan – O principal eu acho que é a segurança  
e a comodidade que o Sírio oferece aos associados. Nós formamos, 
de certa forma, ainda, uma grande família. E isso não se encontra em 
qualquer lugar.

R.S. – Quais são as prioridades de sua gestão? 
Raul Sarhan – Estou priorizando as ações voltadas às crianças, 

o incentivo à parte cultural e social, a recomposição do quadro 
associativo e a questão do equilibro das finanças do Clube. Além 
disso, estou empenhado na construção da nova academia, mais 
próxima à piscina, que deve começar ainda este ano.

R. S. – O Sr. Aprecia os costumes árabes? No que o clube 
contribui para cultivar os hábitos culturais árabes?

Raul Sarhan – Eu sou um apaixonado pela cultura, língua  
e hábitos árabes. O meu pai era sírio, veio da cidade de Homs, 
mais ou menos na segunda leva de imigrantes, e a minha mãe era 
filha de sírios com armênios. Então eu tenho essa ligação forte com  
as raízes de meus pais. No Clube apreciamos a culinária, a língua  
e as tradições árabes, promovendo nos diversos setores, especialmente 
no Departamento Social e no Núcleo de Cultura Árabe, eventos  
e palestras neste sentido.

   
R. S. – Qual a importância do Sírio para a comunidade  

árabe brasileira?
Raul Sarhan – Eu acho que é o local que concentra a maior 

colônia de origem árabe na cidade de São Paulo. 

R. S. – Quais lições o senhor tira do tempo que freqüenta  
o clube?

Raul Sarhan – Eu cheguei aqui com dez anos. Vivi a minha 
juventude aqui, e foi onde eu convivi com meus melhores amigos.  
E fui agraciado em poder, hoje, estar como Presidente do Clube, o que 
muito me honra. Enfim, o Esporte Clube Sírio é um prolongamento 
da minha casa.

O

ESPECIAL | Entrevista

Quem é o nosso Presidente?
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ESPORTES | DEPAM

Jornada de Férias agitou 
as crianças em julho

O 1 - As crianças fantasiadas 
ensaiam um teatro;  

2 - Uma noite no Sírio. 
Os pais esqueceram das 

crianças? Que nada:  
é o “acampadentro”;  

3 - Os meninos não se 
intimidaram o colocaram  

a mão na massa na oficina 
de culinária

mês de julho foi um prato cheio para as crianças no Sírio.  
A Jornada de Férias ofereceu um mundo de brincadeiras, atividades 
esportivas, artísticas, culturais e gastronômicas (as oficinas  
de culinária encantaram a garotada), sem falar  
dos passeios externos. 

Para quem já esqueceu o quanto é bom ser criança e brincar, 
tente decifrar o que são algumas atividades desenvolvidas pela turma 
do DEPAM para a jornada: “jogo maluco”, “nunca 3”, “base 4”, 
“futebol caranguejo”, “pé na tábua”, “pebolim gigante”, “canibal”. 
conseguiu? não? que tal lembrar essas, mais tradicionais: carrinho 
de rolemã, polícia e ladrão, pic bandeira, perna de pau, esconde 
esconde. 

Mas o que seriam as “brincadeiras do tempo da vovó”?  
ou os “jogos cooperativos”? Se seu filho esteve entre as sessenta 
crianças que freqüentaram o clube no mês de julho, pergunte a ele!

Passeios culturais
Além de tudo isso, o mês foi recheado de atividades externas 

das mais variadas: patinação no gelo, aquário e planetário, cinema 
e cinema 3D, boliche e duas saídas ao teatro: Aladdin e Pinóquio. 
O passeio à Fazendinha, em que as crianças andaram à cavalo  
e tiraram leite das vaquinhas, e o passeio ao Adventure Park,  
em que pratricaram “arvorismo”, uma espécie de aventura esportiva 
no meio das árvores, também fizeram grande sucesso com  
a garotada. A jornada foi encerrada com um acampamento no clube, 
o “Acampadentro”.

Segundo a Diretora do DEPAM, Marghareth Palermo, a Jornada 
de Férias é uma atividade especial, que exige muita dedicação  
da equipe coordenada por Luciana Basílio. Margareth ressalta que 
o trabalho é feito com gosto, carinho e amor. “A infância é um 
período muito importante para a formação das pessoas, e os pais 
nos confiam a responsabilidade de cuidar das crianças enquanto 
estão no Clube. Nós temos muito cuidado no trabalho que estamos 
desenvolvendo”. Nenhum problema maior foi registrado durante  
a jornada, tudo se sucedeu como planejado.

O empenho da equipe está dando resultado: Luciana afirma 
que muitos pais elogiaram a Jornada de Férias. A mãe de Gabriel 
Xerfan, Selena, disse que seu filho adorou as vivências da Jornada, 
em especial o passeio à Fazendinha: “foi tudo maravilhoso”.

02

03

01



Outubro  •  Revista Sírio | 31

DEPAM | ESPORTES

As crianças na fábrica de ovos de chocolate, 
brincando na piscina com caiaques e se 
divertindo com o coelho da Páscoa

A Páscoa foi maravilhosa
A Páscoa realizada em abril pelo Depam foi excepcional. Em torno de 400 crianças participaram 

das atividades ao longo de um domingo de sol e calor. Elas adoraram passear de caiaque na piscina, 
pularam até não agüentar mais na cama elástica e correram muito na Caça ao Coelho. 

As atividades artísticas foram a oficina de pintura e de madeira e o teatro Inzoônia. Mas o que 
provocou verdadeiro encanto nas crianças foi a fábrica de ovos de chocolate, em que elas viveram 
seu dia de “Charlie”, o personagem do filme A Fatástica Fábrica de Chocolate que é premiado 
com um disputadíssimo bilhete que lhe dá direito a visitar a fábrica do misterioso Willy Wonka.  
Na páscoa do DEPAM, todas as crianças foram premiadas.

Sírio Teen Running 
botou a criançada 
a Correr

Em um domingo ensolarado  
de maio, na pista de corrida do campo 
de futebol, aconteceu o terceiro Sírio 
Teen Running, com participação  
de 182 crianças de 4 a 15 anos. Todos 
ganharam medalhas e brindes.

As crianças correram até cansar  
no Sírio Teen Running

Atividades na sede do DEPAM, passeio à Fazendinha e fazer arvorismo: isso é a Jornada de Férias!
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No segundo semestre, o Futebol 
de Menores vem com tudo!

Alguns times que disputaram o Campeonato Interno de Futebol  
do Sírio. No destaque, Bia sobe no terceiro andar para cabeçear a bola

O Futebol de Menores, disputado nas modalidades 
Campo e Society, é um dos esportes que está 
recebendo grande atenção dos dirigentes e dedicação 
dos professores no sentido de aperfeiçoamento 
das atividades, jogos e campeonatos. Segundo  
os professores Daniel de Souza e Thiago Oliveira, cada 
vez mais crianças se envolvem com o esporte, que já 
conta com a participação de cerca de 200 meninos  
e meninas. 

Os garotos podem jogar de acordo com sua 
idade: na Escolinha participam crianças até 7 anos.  
Já nas categorias “sub 9” e “sub 11”, os times do Sírio 
disputam o Grand Prix, em que estão sempre entre  
os primeiros (atualmente o time “sub 11” é líder), 
assim como no Campeonato Interclubes (categorias 
“sub 13 e “sub 15”), em que a equipe até 15 anos 
sagrou-se campeã em 2006. 

No segundo semestre as competições do Grand 
Prix, Campeonato Interclubes, Campeonato Internos 
e jogos amistosos prometem disputas ainda mais 
emocionantes. Não deixe seu filho de fora!

Campeonato Interno de Futebol
O Campeonato Interno do Sírio - categorias “sub 

9”, “sub 11” e “sub 14” -, que teve finais em julho, 
voltou a ter suas intensas atividades em agosto. Sempre 
disputado aos sábados, é um momento de esporte  
e confraternização, já que nos intervalos entre os jogos 
as crianças fazem sua festa com pipoca, algodão doce 
e Gatorade. 

Confira nas fotos algumas das equipes  
que disputaram as finais do primeiro semestre, que 
começou com um jogo amistoso da Escolinha, seguido 
por uma bela apresentação das meninas da ginástica 
olímpica, e, por fim, as partidas de disputa pelo título.

Segundo o professor Daniel, o campeonato 
interno está mais dinâmico esse ano, já que todos os 
times jogam em cada fim-de-semana de competição.  
O objetivo é motivar ainda mais o envolvimento dos 
sócios mirins e de seus familiares a prestigiarem tudo 
que o Clube tem a oferecer.  

ESPORTES | Futebol
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Outra competição de destaque que o Sírio participou  
em julho foi o Brasilian Cup, torneio internacional com times  
do Uruguai, África do Sul, México e de vários estados brasileiros. 
O torneio aconteceu na Granja Comary, em Teresópolis, onde  
a Seleção Brasileira de Futebol treina. Como a competição ocorreu 
na mesma época dos Jogos Panamericanos, as crianças ficaram 
no mesmo hotel em que estava hospedada a Seleção Brasileira 
de Futsal, e tiveram a oportunidade de conhecer o ídolo Falcão, 
que lhes concedeu autógrafos. 

O Sírio jogou o Brasilian Cup com duas equipes (sub 11  
e sub 13). Foi a primeira vez que o Clube participou da competição. 
Embora não tenha ganhado, e apesar do frio intenso, as crianças 
ficaram felizes de poder jogar futebol e conhecer crianças  
de outros países, com as quais puderam trocar experiências, 
ampliando assim sua visão de mundo e sua compreensão  
da diversidade cultural.

Brazilian Cup 

A Copa Sírio se encaminha às rodadas decisivas. As categorias Aspirantes, 
Principal e Majestades estão disputando o segundo turno. Veteranos disputa  
o terceiro, e o Master, o quarto turno. Em novembro e dezembro serão disputadas 
as finais. 

Os jogos acontecem à noite durante a semana, e, aos finais de semana,  
em horários diferenciados de acordo com cada categoria. 

O campo de futebol passou por reforma em julho e está novinho em folha. 
Desde o começo do ano, os atletas e público podem acompanhar o resultado  
das partidas no novo placar eletrônico.

Copa Sírio rumo às finais
Torneio interno mostra o vigor do futebol no Clube

Veja mais detalhes sobre as
categorias da Copa Sírio:

Aspirantes – 6 equipes – a partir de 16 anos

Principal – 7 equipes – a partir de 16 anos

Veteranos – 6 equipes – mínimo de 33 anos

Master – 4 equipes – mínimo de 46 anos

Magestades – 3 equipes – mínimo de 60 anos

Os times do Sírio que disputaram, no mais gelado final de semama de julho, com muita garra, o Brasilian Cup, torneio em que nossos 
meninos jogaram com garotos de diversos países. À esquerda, o time sub 11 e à direita, a equipe sub 13 junto aos treinadores do Clube
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O Time competitivo de Futebol Society do Sírio formou-se no ano 
passado e já está entre os melhores da cidade. Em 2006, ficou em quarto 
lugar no Campeonato Interclubes. Este ano já garantui a classificação para 
a segunda fase e vai brigar pelo título. 

O Diretor do Futebol Society, Flávio Rabbath, lembra que o campo  
de Society está aberto aos associados para a prática do esporte de segunda 
a sexta-feira, mas é necessário agendar o uso da quadra previamente  
na Secretaria Esportiva. 

Sírio Rumo ao Título no Society

Sírio Open de Squash

Em Junho aconteceu o torneio Sírio Open de Squash, competição referendada pela Federação Paulista  
da modalidade. O campeonato contou com a participação de aproximadamente 100 atletas. Os atletas do Sírio 
Sergio Mirshawka e Mariana Haddad foram os que tiveram o melhor desempenho, disputando as etapas finais. 

Mariana Haddad é campeã 
Mariana Haddad, atleta do Sírio, foi campeã da segunda classe feminino da etapa  
no Clube Pinheiros do Circuito Open de Squash. Parabéns Mariana! 
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A força da ginástica olímpica

Ginástica Olímpica | ESPORTES

A ginástica olímpica do Sírio realizou dois grandes 
eventos no primeiro semestre. Em maio, foi realizada 
uma gincana que uniu mães e filhas, a Gincana 
Ginástica do Dia das Mães, com o intuito de mostrar 
o que é a ginástica olímpica às mães que tem filhas 
praticantes da modalidade. Em uma atividade lúdica, 
as mães fizeram uma aula e tiveram contato com  
os aparelhos, se divertindo como crianças. 

Também em maio aconteceu o Festival Interno 
de Ginástica Olímpica, com a presença de 60 
crianças. O festival começou com uma apresentação 
das crianças mais novas para as mães, e em seguida 
foi realizada uma competição com arbitragem 
oficial. O evento teve cerimonial com presença  
de autoridades do Clube que compuseram uma 
Mesa de Honra, e contou também com apresentação  
do Hino Nacional.

Agora, a turma de treinamento (a mais forte  
da ginástica olímpica do Sírio) treina para disputar  
o Troféu São Paulo. 

As mães tiveram 
a oportunidade de 

aprender, junto 
as suas filhas, os 

exercícios e princípios 
da ginástica olímpica 

As meninas 
da turma de 
treinamento, 
que se preparam 
para disputar o 
Troféu São Paulo

Um esporte completo para as crianças
Segundo a Coordenadora Elizabete Moreira, a Bete,  

a modalidade trabalha aspectos motores, de equilíbrio, força, 
precisão, mas também a parte psicológica. A criança aprende 
a vencer obstáculos, lidar com o medo, conhecer seus 
limites, adquirir consciência corporal, além de desenvolver  
a concentração, a colaboração e a disciplina.

Bete explica que há um processo educativo nas atividades, 
em que os movimentos são trabalhados por partes. Com  
o acompanhamento e a proteção do professor, se garante um 
aprendizado consistente e seguro às crianças.

Aulas gratuitas
Cerca de 90 crianças participam da ginástica olímpica 

atualmente. A ginástica olímpica do Sírio é gratuita para associados. 
Podem fazer as aulas crianças de 4 a 13 anos, às terças e quintas,  
no período da manhã, e de terça a sexta, à tarde.
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Família Haddad, três gerações 
de tenistas do Sírio

A ntonin (Neco), Beatriz 
(Bia), Carolina, Gabriela, 
Mariana, Andréa, Nicole 
Elaine, Telma, Laís, Arlette, 
Ramez. Nesta ordem, co-
meçando pelos mais jovens, 
passando por suas mães  
e, finalmente, chegando aos 
avós, pioneiros do esporte  
no Clube, está relacionada  
a família Haddad, que, uni-
da, não cansa de jogar tênis 
e ganhar títulos. 

Ramez e Arlette foram 
os pioneiros. Ramez 
começou a paixão pelo 
esporte no Sírio, treinando, 
como não poderia deixar de 
ser, com Cândido Ceroni, o 
Candinho. Em seguida sua esposa, Arlette, começou a jogar, e logo 
se destacou, ganhando, entre outros títulos, a medalha de ouro no 
Torneio de Imigrantes na década de 60.

Em seguida, vieram suas filhas, Elaine, Telma e Laís, que 
brilharam na categoria infanto-juvenil no fim dos anos 70. Elas 
ganharam diversos campeonatos nacionais e internacionais. Telma 
e Laís, jogando juntas, foram campeãs do Brasileiro Infanto-
Juvenil de Duplas, e ganharam diversos campeonatos paulistas 
e brasileiros. Elaine foi campeã do torneio internacional Rolex,  
em Nova York.

Novos talentos
Toda essa tradição agora apresenta uma legião de novos talentos. 

É a terceira geração da família, que está com a corda toda: Neco, Bia, 
Carol, Gabi (que está vindo agora para o Clube), Mariana, Andréia, 
e a pequena Nicole.

O mais incrível é que todos foram e continuam sendo treinados 
por Candinho, o incansável professor do Sírio. Não é difícil entender 
a fórmula da família de esportistas. Às quartas e sextas-feiras,  
a família treina com Cândido Ceroni e jogam entre si nas quadras 4 e 5  
do Clube. Depois, os jovens talentos participam do Futebol de 
Menores, que lhes ajuda no condicionamento físico. 

A família Haddad e os irmãos Ceroni: 
Mariana, Airton, Gabriela, Arlette, Laís, 
Andréa, Carolina, Candinho, Neco, 
Bia, Ramez, Telma e Luiz Ceroni

Telma e Laís, no tempo em que 
disputavam campeonatos pelo Sírio

Trabalho em equipe
Como explica Laís, mãe de Bia e Andréa, há uma conjunção de 

elementos que garantem o bom desempenho esportivo dos atletas 
mirins: a paciência e carinho despendidos por Candinho, assim como 
sua famosa movimentação chamada de “vai-e-vem”, a disciplina nos 
treinos e a dedicação do novo Diretor de Tênis, Paulo Augusto Bittar,  
e sua equipe, que têm impulsionado os torneios no Clube e for dele. 
“Mas eles só podem treinar se fizerem a tarefa da escola”, adverte Laís. 

Ela explica que a família conversa muito com os jovens talentos 
para ver se eles realmente querem disputar os campeonatos, quer dizer, 
não há uma pressão por resultados. Neco e Bia, por exemplo, jogam 
pelo prazer do esporte. Eles estudaram na Escola Sírio e se sentem em 
casa quando estão no Clube. Os primos Haddad, mantendo a tradição, 
começaram a brincar de jogar tênis com 5 anos e aos sete já treinavam 
com Candinho. Neco acha ele “muito legal”, e Bia diz que o professor 
tem “uma batida boa” e gosta dele por ser “um senhor”.
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Passando a limpo as competições
Otênis no Sírio está com gás total. Paulo Augusto Bittar (Diretor 

de Tênis), Carlos Eduardo Santoro (Cadu) e os irmãos Ceroni estão 
nos bastidores do sucesso das iniciativas esportivas. Segundo Bittar, 
o Departamento atua em várias frentes. Nas competições, acompanha 
e estimula os atletas, especialmente da categoria infanto-juvenil. 
Por outro lado, promove torneios internos para todas as idades.  
Do Infanto-juvenil aos veteranos, passando por Adultos, Feminino  
e outras categorias definidas por faixa etária. 

Assim, ainda segundo Bittar, trabalha em todas as frentes, visando 
atender às expectativas dos associados praticantes do esporte no clube, 
seja em competições, socialmente ou de forma recreativa (crianças). 
Em agosto, por exemplo, aconteceu o Torneio do Dia dos Pais,  
que teve a participação de 28 duplas formadas por pais e filhos. 

Em julho, foi realizado um torneio feminino de duplas (ver box). 
Além disso, há os torneios da Acesc, disputados entre nove clubes 
paulistanos. No primeiro semestre o Sírio participou da competição  
na categoria Adulto e agora está competindo no Infanto-Juvenil.

Torneio de tênis reúne as damas do Clube
Em meados de julho, numa manhã de sexta-feira ensolarada, em torno 

de 25 associadas participaram do Torneio de Confraternização de Duplas 
Sorteadas de Tênis.

Foi oferecido um belo café da manhã às participantes, que tiveram  
a oportunidade de jogar com tenistas de diferentes níveis. 

As campeãs do torneio foram Melânia Menon (turma A) e Ana Cristina 
Bergamaschi (turma B). Segundo Silvia Homsi, Diretora Adjunta de Tênis,  
o torneio visa a confraternização das mulheres que praticam  
o esporte no Sírio.

1 - O Torneio do Dia dos Pais, em que os pais formaram duplas com seus 
filhos; 2 - As equipes do Sírio e da Hebraica antes do torneio da Acesc.  
O Sírio levou a melhor; 3 - As belas damas do Torneio de Duplas Sorteadas 
reunidas após as partidas; 4 - Ana Cristina corre para acertar uma jogada 
rumo ao título

02
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Time de veteranos de basquete 
joga na Tunísia 
O jogo foi uma homenagem ao grande entusiasta do basquete  
e ex-presidente do Esporte Clube Sírio Ramon Semin

O time de veteranos de Basquete do Clube Sírio 
esteve na Tunísia, em março, para participar de um jogo 
amistoso em homenagem a Ramon Semin, ex-presidente 
do Esporte Clube Sírio e ex-vice-presidente da Câmara  
de Comércio Árabe Brasileira.

O Troféu é uma iniciativa da Câmara Árabe,  
do Consulado da Tunísia em São Paulo e do Esporte 
Clube Sírio, em homenagem a Semin, falecido em 2004, 
e que tinha como uma de suas grandes vontades assistir  
a um jogo de basquete entre tunisianos e o time  
do Sírio. 

Os veteranos do Clube Sírio venceram o amistoso contra 
a equipe de veteranos da Federação de Basquete da Tunísia. 
Segundo André Gesini, jogador e diretor da Equipe do Sírio, 
a participação do grupo foi um momento de grande emoção 
e de um rico intercâmbio entre as equipes veteranas: “esta 
foi uma oportunidade de revivermos momentos de alegria 
e confraternização durante a disputa de um amistoso com 
parceiros veteranos de origem árabe”. O time de veteranos  
do Sírio contou com a participação de oito jogadores: André 
Gesini, Antônio Carlos Moutinho, Ayrton Maia, Eduardo 
Haddad, Roberto Haddad, Gines Gonçalves, Célio Sccab e 
Francisco Aluize. 

Ramon Semin foi um grande entusiasta do basquete 
dentro do Clube Sírio, contribuindo de forma decisiva 
para uma das maiores conquistas do Clube na década 
de 70 - o Campeonato Mundial Interclubes realizado em 
1979. Para o Presidente do Esporte Clube Sírio, Sr. Raul 
Rarhan, esta homenagem exemplifica o carinho mútuo 
entre as equipes veteranas da Federação da Tunísia  
e do Clube Sírio: “é uma satisfação muito grande podermos 
contribuir com esta homenagem a Semin. Esperamos 
retribuir a ótima receptividade e atenção dispensada pelo 
time tunisiano, que reúne jogadores de várias equipes, com 
um jogo amistoso aqui no Brasil”.

Entrega de medalhas e 
Homenagem à Deise Semin

Em maio foi realizado um jantar na Câmara de 
Comércio Árabe Brasileira para entrega de medalhas aos 
jogadores. Na ocasião, Deise Semin, esposa de Ramon 
Semin, foi homenageada, recebendo um troféu com o nome  
de seu marido.   

O destacdo time de 
basquete de veteranos 

do Sírio na Tunísia

Os veteranos 
recebem medalhas na 
Câmara de Comércio 
Árabe Brasileira. No 

destaque, Deise recebe 
o troféu Ramon Semin 
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Grupo de Corrida | ESPORTES

Grupo de Corrida em atividade
O

Treinamento do 
Grupo de Corrida

Terças e quintas-
feiras: das 19 às 21h
Quartas e sextas-

feiras: das 7h às 8h30

grupo de corrida do Sírio participou, recentemente, de duas 
provas em São Paulo. A Corrida Duque de Caxias, realizada  
em 18/8 no Parque do Ibirapuera, contou com a participação  
de cerca de 30 atletas do Sírio, que eram o grupo mais animado 
entre os presentes. Já na prova Reebok Night Run, em 11/8,  
na USP, contou com a presença de cerca de 20 atletas do Clube.

O Grupo de Corrida reúne em torno de 70 associados que 
treinam durante a semana no Clube e participam de competições 
e treinos especiais praticamente todos os finais de semana.  
Se você topar com uma turma correndo em torno do Clube,  
não se assuste, é o Grupo de Corrida!

Atletas do grupo de corrida na prova Corrida Duque de Caxias

Atleta do Sírio se destaca na 
Maratona de São Paulo

O Esporte Clube Sírio mais uma vez coloca seu nome  
na historia da Maratona de São Paulo, realizada em julho, 
com a excelente performance do Associado Eduardo Reboredo  
de Abreu, integrante do Grupo de Corrida do Sírio. Ele terminou  
o percurso da maratona (42 195 Km), na posição 251, com a boa 
marca de 4h7m33s, registrando o nome do clube na classificação 
final da Maratona.

Eduardo de Abreu completa a prova da Maratona 
de São Paulo com excelente performance

Atletas do Sírio na 
chegada da prova 
Reebok Night Run



| Revista Sírio • Outubro40

ESPORTES | Vôlei

Tempos de renovação 
e conquistas no vôlei

O

OSírio obteve excelentes resultados no judô durante o primeiro semestre. Em março, os atletas 
Luiz Guilherme Haddad e Vitor Ferrari conquistaram, respectivamente, o primeiro e o terceiro lugar 
no Campeonato Metropolitano Juvenil. Em abril, no Paulistano, mantiveram a performance: Luiz 
Guilherme ficou em segundo e Vitor em terceiro. Tal resultado os qualificou disputar o Paulista 
de Judô, onde, vestindo honrosamente o kimono do Sírio, enfrentaram os melhores atletas  
de São Paulo. 

No mesmo mês, ocorreu o Metropolitano Infantil e o Infanto-Juvenil, nos quais os alunos 
Rafael Skaf, Bruno Gozzi e Alexandre Makkoul classificaram-se para o Paulistano, sendo o primeiro 
deles terceiro colocado, e os demais, em quinto lugar. Em Junho, Rafael Skaf seguiu levando  
ao chão os adversários e conquistou a medalha de bronze no Paulistano.

Professor é Vice-campeão do Mundial Master
Também em junho, foi realizada, no ginásio do Ibirapuera, a 9ª edição do Campeonato 

Mundial Master de Judô, que contou com a participação de atletas de mais de 35 países.  
O Professor Roberto Katchborian consagrou-se Vice-campeão Mundial Master de judô na categoria 
até 66 kg. Além disso, ajudou a equipe do Brasil a conquistar a medalha de bronze na competição 
por equipes.

Para o segundo semestre, continuam os desafios. Em setembro os atletas disputam  
as Olimpíadas Sírio 90 anos, entre outras competições. O Departamento de Esportes acaba  
de comprar um tatami de última geração, o mesmo usados nos Jogos Panamericanos Rio 2007.

Atletas do Sírio se destacam no Judô

Os garotos Luiz Guilherme e Vitor, que estão entre 
os melhores de São Paulo em suas categorias

Elas são as melhores
A equipe de vôlei master feminino do Sírio  

foi campeã do Torneio Internacional de Águas  
de São Pedro, realizado no mês de julho.  
A competição contou com as principais equipes 
de São Paulo (Paineiras, Pinheiros, Indiano, São 
Paulo, Anhembi), além dos times de Maringá (PR), 
AABB (MT), Divinópolis (MG) e Punta Negra  
(time do Peru). 

A equipe do Sírio venceu todos os jogos  
que disputou, e teve seu maior desafio na semifinal, 
contra o Punta Negra, vencendo no tiebreaker  
por 18 a 16. Na decisão o Sírio bateu o Paineiras por 
incontestáveis 2 sets a 0, parciais 25x20 e 25x15. 
A equipe se prepara agora para disputar as finais  
da Copa Sindiclube.

vôlei do Sírio está se reestruturando e à procura de novos talentos. Às quartas-
feiras estão sendo realizados testes para a inclusão de novas atletas para as categorias 
de base feminino (sócias e não sócias nascidas entre 1990 e 1995). Já a equipe 
masculina adulta, que treina às terças e quintas-feiras das 20h às 22h, está aguardando 
novos interessados para fortalecer a equipe e iniciar novos projetos. Aos sábado, 
das 14h às 16h30 acontece o treino racha-misto, aberto a participação de sócios  
e sócias.

O primeiro semestre terminou com todas as equipes das categorias de formação 
e master feminino disputando os jogos da Copa Sindiclube. No segundo semestre, 
serão disputados os jogos restantes da Copa e a Olimpíada Sírio 90 anos. Para mais 
informações, ente em contato com a secretaria esportiva.

O time masculino de vôlei, 
que está a procura de 
novos talentos. Os treinos 
acontecem às terças e 
quntas-feiras, às 20h.
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oi assim que a Diretora da Ginástica, Amparo Berenguer, definiu a confraternização 
realizada em 20 de junho no Restaurante Social. Não só as alunas da ginástica, mas todas 
mulheres que freqüentam o Sírio e gostam de um momento de descontração.

As sócias conversaram, cantaram, assistiram a um casamento caipira pra lá de animado, 
apreciaram um belo buffet, fizeram ginástica, dançaram e posaram para fotografias.

Viagem para Punta Del Leste
No final, foi sorteada uma viagem de um fim de semana para Punta Del Leste 

oferecido pela rede de hotéis Conrad. A associada ganhadora do prêmio, anunciada 
caprichosamente pelo mestre de cerimônia Maurício Lima, foi Maria Helena  
das Neves. Ela terá o privilégio de respirar o ar puro e limpo vindo do Atlântico Sul  
de sua sacada no luxuoso apartamento do hotel, de onde também poderá contemplar  
um singular pôr-do-sol.

Denise Maluhy, que freqüenta os eventos promovidos pelo Departamento de Ginástica 
há 25 anos, honrou a tarde com sua presença. Ela afirmou que a equipe da ginástica está 
de parabéns, pois os últimos encontros estão “descontraídos” e “maravilhosos”. “Márcia, 
Maíra, Mariazinha e Consuelo são profissionais de primeira”, elogia, “que não se limitam 
apenas a dar aulas, e estes encontros são um exemplo disso”.

F

Uma festa animada para  
todas as senhoras do Clube

Elegância, charme e descontração marcaram o Chá da Tarde Junino

Aulas do SIMI
Ginástica
Terças e Quintas-feiras, das 8h às 9h.
Sábados e Domingos, das 9h30 às 10h30. 
Computação: de terça a sexta, das 9h40 às 12h.
Dança: quartas-feiras, das 15h às 16h. 

A Caminhada da Feliz Idade no Parque do Iberapuera, em maio, 
foi uma atividade diferente oferecida aos associados do Clube 
que participam do SIMI (Sírio Melhor Idade). A iniciativa foi tão 
bem acolhida que muitos associados afirmaram que o passeio ao 
Iberapuera poderia ser uma vez por mês. 

O evento foi fruto de uma parceria entre a ACESC  
e o Esporte Clube Sírio, que teve a maior participação entre  
os clubes. Geralmente, os eventos da ACESC têm caráter social, 
por isso a novidade, uma caminhada de exercício no parque, que 
reuniu sócios dos clubes Sírio, Monte Líbano, Alto de Pinheiros, 
Paulistano e Hebraica.

O passeio começou com um alongamento, em seguida ocorreu 
a caminhada pelo parque, e, por fim, um piquenique para reposição 
das energias e confraternização dos presentes.

Caminhada da Feliz Idade no parque

A primeira edição da Caminhada da Feliz Idade no Parque  
do Ibirapuera foi um sucesso absoluto entre as senhoras do SIMI

SIMI | ESPORTES
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SOCIAL | Jantar de aniversário

festa de 90 anos do Esporte Clube Sírio 
foi um momento de muita alegria para todos 
que fazem parte desta grande família. Cerca  
de seiscentos sócios e convidados honraram 
este momento tão especial da história do Sírio 
com sua presença. 

 Para o Presidente Raul Sarhan, a festa 
foi uma das melhores dos últimos vinte anos.  
Ele ressaltou o empenho do Vice-presidente 
Social Fabio Kadi, do Diretor Social Antônio 
Conde e de toda equipe colaboradora  
do evento. 

Conde, em breves palavras, lembrou que 
o Sírio foi fundado com uma festa, e ressaltou 
o papel das novas gerações: “noventa anos 
depois o Esporte Clube Sírio consolida-se como 
a extensão da casa de milhares de sócios, 
recebendo de braços abertos seus filhos,  
os filhos dos filhos, e todas as novas gerações, 
que pelo exemplo e dedicação de seus pais, 
honrarão e prolongarão a vida desta casa por 
muitos outros 90 anos”.  

Antônio Sarkis, Presidente da Câmara 
de Comércio Árabe Brasileira, elogiou a festa 
e ressaltou que foi uma honra dividir este 
momento com os amigos do Sírio. Disse ainda 
sentir orgulho pelos 90 anos da entidade, que 
permanece ligada às raízes culturais árabes,  
e falou da homenagem aos beneméritos.  
“Foi uma justa homenagem a quem trabalhou 
com amor para que o Clube seja hoje orgulho  
da coletividade”.  

Após o esplêndido jantar, os convidados 
curtiram o som dançante e performático  
da Banda Rod Hanna, lotando a pista  
do Salão Nobre. 

A Camisaria Colombo patrocinou a festa, 
unificando seu noventenário ao do Sírio. 

A

Sírio, 90 anos
A festa comemorativa do aniversário do Clube foi marcada por requinte e glamour, 
homenagens aos ex-presidentes, encontro entre amigos e muita animação 

Personalidades
Sócios egrégios da coletividade árabe e da sociedade paulista prestigiaram o evento, entre 

elas:  Walter Sabga, Roberto Cabariti, Álvaro Lotaif, Lourenço Chofi Neto (representando 
seu avô) – ex-presidentes do ECS; Pedro Ahmar, Rubens Jubram, Omar Golmia, Eduardo 
Bechara Patah, Sergio Zahr, Suhel Amyuni e Walter Hannun – presidentes de clubes e 
associações; Romeu Tuma, Ghazi Deeb, Antônio Sarkis Junior, Fernando Capez e José 
Rogério Farhat – políticos; Dom Damskinos Mansour – Arcebispo Metropolitano da 
Arquidiocese Síria em São Paulo.

Homenagens
Um momento glorioso da noite foi a homenagem aos ex-presidentes, ocasião em que 

foram entregues placas de reconhecimento pela dedicação empenhada por todos em suas 
gestões. O Sr. Álvaro Lotaif, Presidente em 87/88, agradeceu o tributo, destacando que o 
carinho sempre dispensado ao ECS “continua latente nesta diretoria”.

O Salão Nobre cheio no distinto 
jantar de aniversário do Sírio

Integrantes da “família Sírio” num 
momento de abraço fraterno

No destaque, Raul e Rachel 
Sarhan cortam o fabuloso bolo 
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O Diretor Social Antônio Conde discursa durante a festa: 
“noventa anos depois o Esporte Clube Sírio consolida-se 

como a extensão da casa de milhares de sócios”

Álvaro e Anna Maria Lotaif Roberto e Leila Cabariti Walter e Ângela Sabga 

Lourenço Chofe Neto Ademar Ashcar e Ivani Trabulsi Renato e Vivian Tuma

Família Maluf: Carla, Paulo, Diva, Karina, 
Álvaro e Álvaro Jr.

Os homenageados da noite recebem placas de 
reconhecimento por sua dedicação ao Sírio.  

O Presidente Raul e sua esposa Raquel Sarhan 
entregaram a condecoração.
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Alguns associados que prestigiaram o jantar dos 90 anos do Esporte Clube Sírio
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Momentos de confraternização e animação entre os convidados após o grande jantar
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SOCIAL | 12 de junho

A boate lotada em uma noite especial para os casais / A cantora Izzy Gordon (destaque)

Jorge Benuthe e Carla, novos associados do Sírio 

Noite dos Namorados  
lotou a boate do Sírio

Dia dos Namorados (12 de junho), como 
já é tradição, contou com uma noite especial 
no Clube. Compareceram cerca de 180 pessoas, 
entre associados e convidados. A cantora Izzy 
Gordon, sobrinha da saudosa Dolores Duran  
e filha do músico Dave Gordon, apresentou 
um show vibrante, alternando músicas  
de MPB, jazz e blues. 

O jantar preparado pelo chefe Bezerra 
teve as opções de salmão grelhado com risoto  
de ervas e aspargos verdes, medalhão de filé  
ao molho roti e trouxinhas de shitake  
e risoto de ervas, e penne ao molho basílico.  
A sobremesa servida foi sorvete chocolamour 
ou morangos com chantilly.

Sugestões e críticas
O sócio Jorge Benuthe, corretor, 

compareceu com sua esposa, Carla Benuthe  
e um casal de amigos. Jorge disse que teve uma 
noite muito agradável, e fez críticas pontuais. 

O sócio ponderou que o jantar poderia 
ser servido um pouco antes e que deveria 
haver “quitutes” ou alguma espécie  
de entrada no começo da festa. Por outro 
lado, elogiou a decoração do ambiente  
e a atenção dispensada durante a noite por Paulo  
Franzotti, o Paulinho. 

O
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12 de junho | SOCIAL

Wilson Spaolonsi e Valéria posam para a foto

Eduardo Sarhan e sua namorada Lígia

Antônio Helito e Vivian, antigos sócios do Clube esbangando simpatia

Manoel Roberto e Maria Helenice. Um casal apaixonado?

Antôno Conde, sua esposa Márcia e convidados chegam à festa

Sócio há apenas um ano  
e meio, Jorge disse que gosta muito  
do clube, onde seu filho faz judô, e elogiou  
o informativo semanal Fique por Dentro  
e a Revista SÍRIO. Disse ainda aguardar com 
grande expectativa pelos próximos eventos  
do Sírio: “O Clube deve sempre promover 
eventos sociais”.

Wilson Spaolonsi, empresário no ramo  
de Comércio Exterior e associado do Sírio  
há dez anos, compareceu com sua esposa 
Valéria e mais três casais de amigos.

Wilson não poupou elogios à noitada:  
foi embora a uma da manhã. No jantar, escolheu 
o medalhão de filé, e Valéria preferiu o salmão 
grelhado. Eles gostaram do repertório eclético 
de Izzy, e relataram que os casais de amigos 
agradeceram a gostosa Noite dos Namorados  
no Sírio: “o Clube só nos traz coisas boas”.
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SOCIAL | Festa Junina

festa junina este ano foi um arraso. Sol  
de inverno a pino no sábado e no domingo,  
um clima perfeito para a maratona de nada 
menos que 16 horas de agito nos arredores  
da piscina do Sírio. 

No começo da tarde de sábado, em um 
piscar de olhos as barracas estavam cheias 
de famílias, jovens e crianças se divertindo  
à vontade. Os associados que foram chegando 
puderam escolher onde se acomodar na grande 
estrutura montada pela equipe do Departamento 
Social ou, simplesmente, não sentaram. Ficaram 
para lá e para cá curtindo as atrações e comendo 
as guloseimas que não acabavam mais.   

Cuscuz de tapioca, acarajé, pinhão, 
cremes, crepe, espeto de carne, camarão  
e kafta, hot-dog, milho verde, pamonha, pastel, 
vatapá com moqueca de peixe e o disputado 
falafel. Sem falar nos doces: canjica, algodão 
doce, arroz doce, cestinha biju, churros, frutas 
caramelizadas, tapioca, paçoca, pé-de-moleque, 

A

Luciana, Michelle e Carolina são sócias 
“desde criancinha” e vem à festança todo 

ano. As mocinhas esbanjaram charme e 
sorrisos  por onde passaram

Arraiá dos 90 anos 
Uma festa pra ficar na história do Sírio. Incontáveis momentos 
de alegria e diversão para todas as idades e gostos

A bela decoração montada na piscina

Os associados Renato Naufau, 
Marcos Schahin e Rodrigo Dib.  
A festa junina do Sírio é uma ótima 
ocasião para reunir os amigos
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Entretenimento | SOCIAL

doce de leite, bananinha, brigadeiro, morango 
recheado, quindim, mini bolo 90 anos. Ficou 
com fome? Ano que vem tem mais...

As outras atrações ficaram por conta  
das bandas Doce Desejo e Everton e André,  
da quadrilha e da belíssima queima de fogos, 
que encerrou a festa.

A melhor festa dos últimos 
anos

Na avaliação de Antônio Conde, Diretor 
Social, a festa junina 2007 foi a melhor  
dos últimos anos. Conde ressalta que  
o público foi maior e que a gastronomia foi 
muito elogiada. Além disso, lembrou que 
o envolvimento de todos os funcionários  
e colaboradores foi excepcional.

O associado Felício Saad veio à festa com 
toda sua família. Ele adorou a festa, elogiou  
o serviço e a gastronomia. “Gostei do falafel  
e do churrasco, muito bem preparados. 
Também experimentei o arroz doce e a canjica. 
Uma delícia”. Saad e sua família são associados 
e freqüentadores assíduos do Sírio. “Gosto  
de caminhar em volta do campo de futebol”.

 A juventude também deixou presença 
na festa. Diversos grupos compareceram  
e desfilaram de um lado para o outro 
esbanjando sorrisos. Cibele, Otávio, Maria 
Carolina, Gabriel, Daniele e Renata eram um 
deles. Gabriel adorou a tapioca. Maria Carolina 
quer que a festa, no sábado, vá até mais tarde: 
“terminar às dez é muito cedo”.

Os integrantes da melhor idade também 
estavam por toda parte. Não só eles como 
os membros do “Majestades do futebol”, 
um seleto grupo de jogadores de inestimável 
colaboração ao Sírio. 

Mas o maior show mesmo foi o das 
crianças. Diversas atrações e brinquedos 
fizeram a alegria dos pequenos. Confira 
alguns momentos registrados nas fotos que 
publicamos. Se você foi clicado por nossa 
equipe e deseja adquirir uma foto, vá até  
a Secretaria Social. 

Felício Saad (esq.), seu irmão Valdemar (ao lado), sua esposa Rachel Tuma  
(dir.), as filhas e o neto do casal 

A família Maluli: Anna e Roberto com 
seus filhos (esq.) e Antônio e Carla.  

Por que não reunir a família e se divertir?

Manoela ganha uma bola da Barbie  
na toca do carro. As crianças fizeram  

a festa no sábado à tarde

A barraca de doces era tão bonita que 
dava até dó de comer

Marcos Farah, sua esposa Graziele, os 
filhos Natália e Matheus, e a sogra Giselda: 

O Falafel estava uma delícia...
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Nada menos que 1300 falafeis foram 
vendidos durante a festa. A barraca es-
tava do outro lado da piscina, distante  
do agito. Mesmo assim, estava sempre 
cheia. No domingo, Hala Ibrahim, a Chef, 
que teve de preparar 80 kg de massa  
de grão de bico, não parou de fritar boli-
nhos. No final da festa, o falafel ganhou 
o apelido de “filafel”, já que se formou 
uma grande fila: todos queriam levar para 
casa a iguaria. 

O falafel é um lanche muito po-
pular em países árabes, uma espécie  

de cachorro-quente árabe. Para quem não  
experimentou, ou não vê a hora de poder 
apreciar de novo, as meninas voltam em 
outubro, na Festa da Piscina.

Receita - A base do falafel é um bo-
linho semelhante ao acarajé feito de grão-
de-bico, fava (um grão de origem árabe), 
coentro, cominho, cebola e alho. Após 
fritar os bolinhos, coloca-se três deles  
em um pão sírio com picles, toma-
te, salsinha, hortelã e tahine (molho  
de gergelim).  Agora é só apreciar!

Falafel: tão gostoso que todos queriam levar para casa

A seguir, confira mais fotos de associados e convidados que marcaram presença no Arraia do Sírio 
2007. Você está na revista? Foi clicado durante a festa? As fotos da festa junina estão a disposição 
para cunsulta na Secretaria Social.
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O Sírio é um clube da comunida-
de árabe, que ao longo de sua história  
se abriu completamente à sociedade pau-
listana. Hoje, além de árabe, é um clube 
da cidade. Passaria despercebida a ligação 
com as arábias não fosse um espaço pe-
culiar da festa: o Gran Bazaar.

O que esperar de um bazar em um 
clube da comunidade árabe? Bons preços, 
produtos e pessoas com incrível poder  
de convencimento. O Gran Bazaar, mon-
tado na Sala de Danças, estava agita-

díssimo.  Troca de olhares, bate-papo, 
encontro de amigos, ou, simplesmente, 
comércio. 

Narguiles, roupas, pijamas, bol-
sas estilo indiano, pashminas, sapatos, 
acessórios, ursos de pelúcia. Maria Inês 
Martinez e Luiz Carlos Affonso organiza-
ram o espaço mais sofisticado da festa. 
Como explicou uma vendedora, os ba-
zares não são mais de “coisa antiga”,  
ou “cafona”. Hoje os bazares têm produtos  
modernos e exclusivos.   

Gran bazaar: quem entrou, comprou!
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SOCIAL | Dia dos Pais

Pais e filhos em um 
domingo delicioso

erca de setecentas pessoas, na maioria associados, celebraram o Dia  
dos Pais no Esporte Clube Sírio. Na ocasião foi servido um Buffet em que  
os destaques gastronômicos foram os medalhões de filé ao molho romã com 
batata soutê, postas de salmão ao molho fiorentina e arroz marroquino com 
pernil de cordeiro e amêndoas. 

Os associados e seus convidados contaram com uma estrutura montada 
pelo DEPAN para a diversão das crianças. A gastronomia e a decoração foi 
bastante elogiada pelos sócios. Houve sorteio de vinhos da Casa Valduga  
e de cortesias do Beauty Center.

Veja nas fotos algumas pessoas que marcaram presença no almoço  
do Dia dos Pais no Sírio.  

C

O charmoso Salão de Festas do Sírio ficou lotado no Dia dos Pais
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Dia dos Pais | SOCIAL

Centenas de famílias compareceram, mas neste almoço o destaque foi para os pais e seus filhos.  
Todas as fotos do evento podem ser consultadas na Secretaria Social
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Depois de tantas lutas e vitórias é claro que a gente vai soprar velinhas sim. E com um ótimo fôlego

porque nossa história está apenas começando. Com tantos investimentos em tecnologia, pesquisa

e material humano, o HCor tem a saúde de um recém-nascido, só que com grande experiência. Porém,

a verdadeira comemoração vai acontecer quando você se juntar a nós e cuidar também de seu coração.

Praticar atividades físicas e cuidar da alimentação são algumas dicas. Mas a mais importante ainda vem

junto de duas letrinhas: Dr. O médico é o nosso maior aliado. Faça os exames que ele recomendar,

obedeça à dieta que ele indicar, tome apenas os medicamentos que ele prescrever. Comemore os 30 anos

do HCor apagando o cigarro, cantando parabéns à vida e dando um forte abraço no melhor amigo de

sua saúde, o seu doutor. O HCor faz bem para o coração. Faça você também.

Tel.: (11) 3053 6611
www.hcor.com.br
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Democracia árabe no Sírio

Esporte Clube Sírio sediou um dos postos de votação do plebiscito para 
o cargo de Presidente da República Árabe Síria, em 27 de maio, domingo.  
O Consulado Geral da República Árabe Síria em São Paulo convocou para 
esta consulta todos os integrantes da coletividade árabe síria do Brasil,  
e todos os descendentes de origem síria com idade mínima de 18 anos. 

Neste importante evento nacional, também estiveram à disposição 
dos eleitores outros dois postos de votação, no Club Homs e no Centro 
Cultural Árabe Sírio. Em São Paulo, em torno de mil eleitores compareceram 
às urnas. 

Em todo o Brasil foram cerca de cinco mil votantes, em um total de vinte 
e uma urnas de votação disponibilizadas nos centros urbanos brasileiros  
de maior concentração da comunidade. Como resultado, 97, 62% 
dos votantes referendaram o mandato de sete anos ao Presidente  
Bashar Al-Assad.

Milhares de sírios foram às ruas para celebrar a confirmação de Bashar  
à frente da nação. O presidente assumiu o poder pela primeira vez em 2000, 
após a morte de seu pai, Hafez Al-Assad. 

O
Perfil do Presidente

O Presidente Bachar Al-Assad é formado em medicina, 
e tem pós-graduação em Londres. Bashar tem se preocupado 
com a integração da Síria, primeiro com os países árabes,  
e com a integração dos países árabes com todos os demais 
países. Ele segue a linha política do pai, que foi um grande 
líder no mundo árabe, e tem conseguido grandes conquistas 
para o povo sírio. Hoje a Síria vive uma fase de estabilização 
econômica e política. 

O povo sírio tem apoiado com grande entusiasmo 
essa continuidade porque sente que a Síria está seguindo  
uma trajetória de progresso e desenvolvimento sob  
a liderança do Presidente Bachar Al-Assad.

Clube participa de plebiscito que referenda Bashar Al-Assad 
como o presidente da República Árabe Síria

Os associados da comunidade síria participam do plebiscito que referenda Bashar Al-Assad como Presidente da Síria 

Política | CULTURAL
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CULTURAL | Sírio Tour

s associados que participaram do Sírio Tour em Campos 
do Jordão em junho tiveram tudo, menos tempo livre. Tirando  
o conforto do Grande Hotel, de sexta a domingo, foi realizada 
uma verdadeira maratona de passeios, intercalando passeios  
e atividades culturais.

Roteiro
Na sexta-feira foi feita uma visita ao Museu Felícia Lerner, seguida 

de observação do pôr-do-sol. À noite, uma sublime apresentação 
de cantos gregorianos no Mosteiro das Beneditinas. No sábado,  
o destaque foi um passeio à Hípica Tarundu, um parque com 
fabulosa área verde, e diversas atrações como caminhada, hipismo  
e tirolesa. À tarde foi feito um cititour pela cidade, com parada  
na Feira de Artesanato da Vila de Capivari – centro da cidade.  

Os participantes então ficaram livres para passear e fazer 
compras. Ainda no sábado, prestigiaram uma apresentação  
de tango e bolero tocados por um quarteto de violinistas  
no Auditório Cláudio Santoro. 

No domingo, foi realizada uma visita à Cervejaria Artesanal 
Baden Baden, com direito a palestra sobre o processo de fabricação 
da cerveja, tour pela fábrica e, claro, uma refinada degustação.

Lazer e Cultura
Segundo Célia Sallum, conhecida associada do Clube  

e coordenadora do evento há dez anos, o Sírio Tour visa proporcionar 
aos associados uma viagem de lazer em que possam estar com 
amigos e familiares ao mesmo tempo. Dois jovens, Alexandre Gebara 
e Marcos Sallum, celebraram seus aniversários em Campos. Célia 
destaca que o evento visa ser mais que um singelo passeio campestre. 
“Nossa maior preocupação é unir cultura e lazer” (ver Box).

A sócia Ana Cristina Bergamaschi foi com seu marido, também 
associado, Osmar Bergamaschi (ver foto). Para ela, os passeios são 
momentos de confraternização entre amigos, já que são as mesmas 
pessoas que freqüentam o clube socialmente. “O Sírio Tour é ótimo. 
Tudo é muito correto e organizado. Os hotéis, refeições e lugares 
escolhidos são muito bons”.

O

Sírio Tour: lazer e cultura 
em Campos do Jordão
Os sócios foram a Campos do Jordão em junho 
respirar o ar fresco da Serra da Mantiquera, 
participar de passeios, do Festival de Inverno  
e diversas atividades culturais

Uma bela paisagem em Campos

Momento de sentir a energia do sol

Ana Cristina e seu marido Osmar: “os passeios são momentos de 
confraternização entre amigos”
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Sírio Tour | CULTURAL

Legenda: 1. Chegando a Campos - 2. A visita à Cervejaria Baden Baden - 3. (esq. para dir.) Os casais Emílio Kifouri e Magali e Célia 
e Sergio Sallum - 4. Família reunida no aconchegante Grande Hotel - 5. A juventude marcou presença - 6. O rapel, atração para as 
crianças - 7. O presidente Raul Sarhan e sua esposa Rachel também compareceram 8. Passeio a cavalo em Campos: que delícia!  
9. Explêndido pôr-do-sol em Campos 

01 02 03

04 05 06

07 08 09

Sempre com a atenção focada no sócio, não importando 
sua idade, o Sírio Tour se preocupa basicamente com a relação entre cultura  
e lazer. 

Desta forma, proporciona vivências como:
- Grandes espetáculos teatrais - O Fantasma da Ópera, A Bela e a Fera;
- Exposições de arte - Pinacoteca, Bienal, MAM;   
- Viagens – Campos do Jordão.
O Sírio Tour completa dez anos de excelência em passeios culturais, buscando 

sempre unir amigos e familiares em experiências marcantes em suas vidas. 
Célia Sallum

Miss Saigon

Em agosto, o Sírio Tour levou cerca de noventa 
associados para assistir ao espetáculo musical 
Miss Saigon. Os associados se emocionaram e 
gostaram muito do espetáculo. 
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Confira os novos títulos da biblioteca

CULTURAL | Biblioteca 

Indenização 
em Dobro

James M. Cain

Indenização em dobro é um livro inspirado em fatos reais.  
Na Los Angeles do início dos anos 30, o corretor de seguros Walter 
Huff por acaso conhece Phyllis, mulher de um cliente, durante uma 
visita de negócios. Completamente seduzido, faz com ela um pacto  
de altíssimo risco. O romance, que confirmou Cain como um  
dos grandes virtuoses do roman noir americano, foi aclamado  
como uma obra-prima e chegou ao cinema, tendo sete indicações  
ao Oscar em 1945.

A Montanha 
e o Rio 

Da Chen

No auge da Revolução Cultural chinesa, Ding Long, um jovem  
e poderoso general, tem dois filhos: um deles legítimo e o outro 
bastardo. Separados pela distância e pelas condições de vida,  
Tan e Shento são dois estranhos, que crescem ignorando a existência  
um do outro. A Montanha e o Rio narra a saga desses dois irmãos  
que trilham caminhos distintos, mas cujas vidas se encontram 
quando se mesclam inevitavelmente aos acontecimentos que marcam 
a história política e social da China no final do século XX.

A Tenda 
Vermelha 

Anita Diamant

Na Bíblia, as mulheres ocupam um lugar à sombra, por isso ficamos 
privados de sua sensibilidade na descrição dos acontecimentos. 
Numa narrativa envolvente, Anita Diamant resgata esse olhar 
feminino e dá vida às personagens bíblicas, recriando o ambiente  
em que viveram, seu cotidiano, suas provações e suas paixões.
Ganhador do importante prêmio O Livro de Ficção do Ano 2001, 
A Tenda Vermelha é uma fascinante viagem à época em que nossa 
civilização e nossos valores começaram a ser delineados.

O Bazar 
Atômico

William 
Langewiesche

Com o fim da Guerra Fria, o mundo respirou aliviado após décadas 
sob a ameaça constante de um conflito nuclear. Agora,  
a preocupação dos países ricos é de que os artefatos atômicos  
se tornem “a arma dos pobres”. Num mundo em que os negócios 
falam mais alto que os esforços diplomáticos, Langewiesche apresenta 
uma visão realista da ameaça que essas novas potências nucleares 
representam a todos nós.

A biblioteca do Sírio é um espaço aconchegante para leitura de periódicos e livros, assim como pára pesquisa de temas ligados ao Clube  
e à cultura árabe. Seu acervo, que possui mais de quatro mil títulos e não pára de crescer (você pode contribuir doando livros, basta ser um usuário 
cadastrado), inclui desde clássicos da literatura brasileira, universal e árabe, até lançamentos mundiais em destaque. A biblioteca também acolhe 
sugestões de novos títulos, a serem adquiridos oportunamente após análise do setor.

Conheça o acervo da biblioteca do Clube e aproveite para conferir as suas mais recentes aquisições. A consulta pode ser feita no site do Clube, 
onde também é possível prorrogar o prazo de devolução dos livros emprestados. 
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Leia ainda

Os “Amantes de Estolcomo”, de Roberto Ampuero; “O Manipulador”, de Jean-Pierre Gatégno; “O Anjo da Guarda”, de Danielle Steel; “Mentes 
Assassinas”, de P.H. James,  “Peça e Será Atendido”, de Jerry Hicks; “Casa Grande e Senzala”, de Gilberto Freyre; “Pais e Filhos Companheiros 
de Viagem”, de Roberto Shinyashiki, e “A Menina que Roubava Livros”, de Markus Zusak. 

Horário da biblioteca

De terça a sexta-feira: das 11h às 20h;
Finais de semana e feriados: das 11h às 17h.

Doadores 

Maria Emília Martello, Eduardo Bunemer, Vera Bittar Kalil, Alexandre Cabaritti Teixeira Mendes, Gabriela Scaff Haddad Bartos, Marly Minichelli 
Zogheib, Michel Saccab Filho, Valdomiro Modena, Tânia Hussni, Mônica Maria Achkar Joukeh, Myrtes Zaidan Trabulsi, Flávia da Cunha e Melo 
Marques Martins, Augusto Raphael Perrone.

Biblioteca | CULTURAL

Oficina de Maquiagem foi um sucesso

A Oficina de Maquiagem realizada em agosto foi um grande sucesso. As participantes 
aprenderam não apenas a se maquiar, mas também qual tipo de maquiagem é mais adequado 
para cada pele e como usar os materiais de forma saudável. Foi uma verdadeira consultoria 
de beleza e bem estar!

Norma Haddad (de laranja), que promoveu a Oficina de Maquiagem, ao lado de sua 
assistente e de sócias que participaram do encontro

Indenização 
em Dobro

James M. Cain

Indenização em dobro é um livro inspirado em fatos reais.  
Na Los Angeles do início dos anos 30, o corretor de seguros Walter 
Huff por acaso conhece Phyllis, mulher de um cliente, durante uma 
visita de negócios. Completamente seduzido, faz com ela um pacto  
de altíssimo risco. O romance, que confirmou Cain como um  
dos grandes virtuoses do roman noir americano, foi aclamado  
como uma obra-prima e chegou ao cinema, tendo sete indicações  
ao Oscar em 1945.

A Montanha 
e o Rio 

Da Chen

No auge da Revolução Cultural chinesa, Ding Long, um jovem  
e poderoso general, tem dois filhos: um deles legítimo e o outro 
bastardo. Separados pela distância e pelas condições de vida,  
Tan e Shento são dois estranhos, que crescem ignorando a existência  
um do outro. A Montanha e o Rio narra a saga desses dois irmãos  
que trilham caminhos distintos, mas cujas vidas se encontram 
quando se mesclam inevitavelmente aos acontecimentos que marcam 
a história política e social da China no final do século XX.

A Tenda 
Vermelha 

Anita Diamant

Na Bíblia, as mulheres ocupam um lugar à sombra, por isso ficamos 
privados de sua sensibilidade na descrição dos acontecimentos. 
Numa narrativa envolvente, Anita Diamant resgata esse olhar 
feminino e dá vida às personagens bíblicas, recriando o ambiente  
em que viveram, seu cotidiano, suas provações e suas paixões.
Ganhador do importante prêmio O Livro de Ficção do Ano 2001, 
A Tenda Vermelha é uma fascinante viagem à época em que nossa 
civilização e nossos valores começaram a ser delineados.

O Bazar 
Atômico

William 
Langewiesche

Com o fim da Guerra Fria, o mundo respirou aliviado após décadas 
sob a ameaça constante de um conflito nuclear. Agora,  
a preocupação dos países ricos é de que os artefatos atômicos  
se tornem “a arma dos pobres”. Num mundo em que os negócios 
falam mais alto que os esforços diplomáticos, Langewiesche apresenta 
uma visão realista da ameaça que essas novas potências nucleares 
representam a todos nós.
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CULTURAL | Núcleo de Cultura Árabe

m maio aconteceu a palestra Música Árabe, ministrada 
pela professora Márcia Camasmie Dib, no Auditório da Sede. 
Márcia falou sobre os aspectos gerais da música, as diferenças 
e semelhanças com a música ocidental, as melodias e ritmos 
árabes e sobre as características e sons dos instrumentos.

O destaque ficou por conta da curiosidade e participação 
do público, que se interessou em saber, por exemplo, sobre 
a diversidade da música árabe. A professora explicou que 
embora seja diferente nos vários países árabes, a música 
árabe se diferencia da ocidental pela estrutura da melodia,  
das escalas, que têm mais variações microtonais, e pela 
afinação, que tem como característica ser natural. 

Márcia Dib é professora de danças árabes nos clubes 
Sírio, Homs e Monte Líbano, pesquisadora de dança e música 
árabe na Síria e no Brasil e mestranda em Cultura Árabe  
na FFLCH/USP. 

E

Palestra sobre música árabe 
empolgou associados
Márcia Dib abordou as diferenças entre a música árabe e a ocidental

Anuncio Multpark
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m 23 de julho, no auditório da sede, aconteceu o encontro cultural Língua, Cultura  
e Tradições da Síria, com o professor Georges Fayez Khoury. No evento compareceram cerca 
de 60 pessoas, entre associados e convidados. O professor Georges tratou de diversos temas, 
entre eles: a língua árabe. seu ramo lingüístico, alfabeto, diferenças entre a língua falada  
e a escrita, gírias e estrangeirismos; provérbios, expressões idiomáticas e o tom poético do 
árabe popular; a diversidade étnica, religiosa e cultural e as outras línguas e dialetos falados na 
Síria; as tradições perante as mudanças na sociedade síria, hábitos e rituais nas comemorações,  
a hospitalidade, a solidariedade e o valor da família; os vínculos entre a Síria e os emigrados  
e seus descendentes. 

Alguns destes temas são abordados na matéria de abertura da revista, “Da Síria ao Sírio”.
Georges Fayez Khoury nasceu na cidade de Alepo, Síria, e vive no Brasil há mais de 20 

anos. É tradutor público, intérprete comercial e professor do idioma árabe nos clubes Sírio, 
Homs e Monte Líbano.

E

Língua, Cultura e Tradições da Síria
Palestra ministrada pelo professor Georges Fayez Khoury 
abordou diversos aspectos desta cultura milenar

Aprenda árabe no Sírio

As aulas de árabe do Clube Sírio ensinam a língua na forma popular. Confira os horários:
Infantil – Aos sábados, das 11h30 às 12h30;
Básico (grátis) – às terças-feiras, das 19h às 20h30;
Avançado (grátis) – às terças-feiras, das 17h30 às 19h.

(acima) Gabriel Bonduki, Fuad Achcar Jr., Bassim 
Farkuh, Georges Khoury, Marcia Dib, Myrtes Trabulsi  
e Fábio Trabulsi participaram do encontro. 
(abaixo) O público participa da discussão
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CULTURAL | Atividades

O Clube é um mar de cultura

Estude línguas no Sírio 

Francês
Aprenda esta glamurosa língua latina com a professora Eliana Sallum Corradi.
Níveis básico, intermediário e avançado. As aulas são no Auditório (Sede).

Inglês - Cultura Inglesa
Aulas às terças e quintas e às quartas e sextas-feiras, em diversos horários e estágios, 
na Sala de Aulas. Informações na Cultura Inglesa, pelo telefone 5583-2239.

Línguas, danças, música, teatro, sapateado, pintura: no Sírio o sócio tem acesso a uma infinida-
de de atividades gratuitas ou com ótimos subsídios

Teatro Musical Juvenil 
(Oficina dos Menestréis)

Aulas às terças-feiras, das 18h às 20h,  
na Boate (para maiores de 14 anos). 

Jazz

Aulas com a professora Lílian Mirândola na Sala de Danças. Confira os horários:
Às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 9h30 (iniciantes, de 8 
a 12 anos) e das 17h30 às 18h30 (de 12 a 16 anos);
 Às quartas e sextas -feiras, das 17h às 18h (iniciantes, de 7 a 11 anos).
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Atividades | CULTURAL

Aproveite, é grátis!
Teatro adulto 

Faça parte do premiado Grupo Teatral Sírio. Os ensaios da peça do 2º semestre já começaram. Eles ocorrem às terças e quintas-feiras, das 20h30 
às 23h, no Teatro. 

Xadrez 

Aulas com o Professor Rodolpho Fares Jr., aos sábados e domingos, das 13h às 19h, na Sala do Xadrez (Sede). 

Outras atividades gratuitas

Coral, Árabe Popular (básico e avançado), Dança Folclórica Árabe (Dabke) e Durbake.

Mais informações sobre turmas e horários de todas atividades na Secretaria Social do Clube.

Ballet

Aulas com as professoras Maria Helena Mazzetti, Virgínia Abbud Hajjar e Lilian 
Mirândola, com realização de exames pela Royal Academy of Dance.
Aulas de terça-feira a domingo, em diversos níveis e horários, na Sala de Danças
O Clube parabeniza a professora Virgínia, pelo convite da Royal Academy of Dance 
para assumir o prestigioso cargo de preparadora dos professores da instituição.

Danças de salão

Coordenados pelo prestigiado Núcleo de Dança Stella Aguiar. Veja os horários:
Iniciantes I: aulas às terças-feiras, das 19h30 às 20h50
Iniciantes II: aulas às sextas-feiras, das 20h30 às 22h

Sapateado americano

Aulas com a professora Marchina e com a equipe da professora Gisella Martins. 
Às terças e quintas-feiras, em diversos horários (adulto e infantil).

Dinâmica de grupo

Com Luiz Gonzaga Alca de Sant’Anna. As dinâmicas ocorrem às quintas-feiras, 
das 14h30 às 16h30, no auditório da Sede.
 

Informática (Compuclasses)

Para associados de todas as idades.
Aulas às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 9h20, das 14h às 14h50 e das 15h às 15h50, na sala sirionet (Sede).
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CULTURAL | Apresentações

li de Souza Gonçalves é o novo maestro  
do Coral Esporte Clube Sírio. O maestro começou 
a estudar música em casa, com os pais, antes 
mesmo de aprender a ler e escrever. Formou-se 
bacharel em música, com especialização em regência e composição 
pela universidade São Judas. Aprimorou seus trabalhos em cursos  
de regência coral e orquestral, análise interpretativa e composição. 
Além disso, estudou no King´s College – Inglaterra, em 1994, quando 
fez uma turnê pela Europa, tendo regido orquestras em diversas cidades 
do continente. 

Ao longo de sua carreira, o maestro especializou-se em trabalhar 
com cantores amadores. Hoje, 80% de seu trabalho se concentra em 
ensinar pessoas que começam “do zero”. É um trabalho difícil, mas 
que dá um retorno especial. Quando o coral toma forma, a recompensa 
é um grupo surpreso e feliz.

É o que está acontecendo com o Coral do Sírio, que teve sua 
primeira apresentação em 25 de agosto, na boate. Além do Coral  
do Sírio, outros dois grupos orquestrados pelo maestro Gonçalves  
se apresentaram; Madrigal Engenho e Arte, que cantou música sacra  
e da Renascença, e o premiado Coral Cantabile, que tem 
como características ser alegre e interativo. Ao final, os grupos,  
de características bastante distintas, cantaram juntos.

Aplausos ao novo Coral do Sírio
Renovado, Coral do Sírio se apresenta sob a regência do maestro Eli de Souza Gonçalves 

E

O maestro afirma que o grupo do Sírio já está “equilibrado”. 
Ele está buscando uma maior divisão de vozes sem lançar mão  
de acompanhamento do piano. Um dos participantes do coral  
é o querido Aldir Wolff, segundo o Maestro, um senhor “adiantado” 
no canto e de especial abertura a coisas novas.

O Coral se destina aos associados que gostam de cantar por lazer, 
que soltam a voz em karaokês, que queiram “trabalhar” sua voz,  
aos que têm algum problema vocal, ou ainda, aos que jamais tenham 
cantado mas queiram aprender. Afinal de contas, “quem canta, seus 
males espanta”.

Confira a entrevista que o Maestro concedeu  
à Revista Sírio.

Revista Sírio – O que os sócios podem aprender no Coral Sírio?
Maestro Gonçalves – O Clube Sírio está oferecendo uma 

oportunidade para os sócios terem uma formação no assunto. Aprender 
a usar a voz, a cantar, a entender  
a composição musical. Vários alunos 
que tive começaram sem saber nada  
e hoje se tornaram, inclusive, profissionais 
do ramo. Os sócios também podem 
participar do Coral apenas pelo prazer 
de cantar.

R.S. - O que o senhor recomenda 
de música aos iniciantes em orquestra?

Maestro - O primeiro passo  
é prestar mais atenção ao que se ouve. 
Como a pintura, que, quando observada 

atentamente, apresenta cores e matrizes diferentes, a música possui 
instrumentos com funções diferentes: o harmônico, o que dá o ritmo, 
o mais grave ou agudo, etc. 

R.S. – O que o senhor gosta de ouvir?
Maestro – Eu escuto de tudo um pouco. música de concerto, 

medieval, contemporânea, mpb, jazz, bossa nova.
R.S. – Em sua opinião, que cantor tem se destacado  

na atualidade?
Maestro – Uma cantora de música popular que vem se destacando 

por suas interpretações e afinação e que eu gosto muito é a Mônica 
Salmazo [A cantora Mônica Salmazo faz shows intimistas para públicos 
restritos em casas de shows e teatros de São Paulo]. 

Faça parte do Coral do Sírio 

O Coral é aberto a associados a partir de 16 anos.
Os ensaios com o Maestro Eli de Souza Gonçalves são às quartas-
feiras, das 20 às 21h30, e são gratuitos. 

O Salão Nobre do Sírio ficou lotado durante  
às apresentações dos Corais do Sírio, Cantabile  

e Madrigal Engenho e Arte 
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Uma noite recheada de charutos 
Além dos refinados charutos Alonzo Menendez, os associados desfrutaram de um especial cardápio 
árabe, degustação de vinhos e levaram para casa diversos brindes

erca de 40 pessoas participaram da Noite do Charuto 
de junho. Nesta noite especial, os associados apreciaram 
os charutos Alonso  Menendez, dos tipos Robusto  
e Corona, do produtor baiano Menezes & Amerino. 
O evento acontece sempre na primeira quarta-feira  
do mês, desde fevereiro de 2006, quando foi idealizado por Fábio 
Costa. Além dos charutos, os participantes têm a sua disposição uma 
mesa farta de pratos frios e quentes selecionados para cada encontro 
pelo anfitrião do evento, Luiz Flávio Gebara.

O cardápio do encontro de junho incluiu terrine  
de frango com poivre vert, berinjela italiana, quibe cru, 
creme de mandioquinha, coalhada seca, babaganuche  
e homus. os pratos quentes foram charutinho de folha  
de uva, mini kafta ao forno com molho basílico, além  
de um delicioso ravióli de brie com castanha do pará e o pernil  
de cordeiro ao molho de hortelã, destacado por Gebara 
como o prato nobre da noite. Entre as bebidas, uma 
generosa degustação de vinhos oferecida pela Garrafeira  
do Carmo e apresentados pelo enólogo Marcelo Miguel, além de 
mojitos e whiskies. 

Público cativo
Para Gebara, sócio do Sírio há 23 anos, o evento é uma 

oportunidade de trazer os associados e seus convidados  
ao Clube. Ele ressalta que iniciativas dessa natureza estão  
se disseminado na cidade. No Sírio, já há um público cativo à Noite 
do Charuto, formando uma confraria. O anfitrião planeja fazer uma 
noite para se fumar Arguile, uma prática árabe que é uma tradição  
no Oriente Médio e virou moda em diversos países,  
inclusive no Brasil. 

Como de costume, diversos sorteios foram realizados, com artigos 
oferecidos pelos promotores participantes. Três garrafas de grappa  
da Casa Valduga, um licor de uva Tannat uruguaio (tipo “Porto”), 
dois isqueiros a gás tipo maçarico (próprios para acender charutos),  
um cortador de charuto em aço inoxidável, além de nada menos 
que cinco caixas de charutos. Marilda Molina sorteou um Festival 
de Fondue para casal em seu restaurante, o Matter Horn em 
Campos do Jordão. Após as 22h, quando começaram os sorteios, 
todos ficaram animados na expectativa de ganhar os prêmios. 
“Desta vez, quase todos os presentes ganharam algum brinde”,  
relata Gebara.

Georges Jazzar, membro do Clube há 39 anos, foi ao encontro 
pela primeira vez, e gostou muito. Para ele, a Noite do Charuto  
é um momento para o sócio se divertir. “É uma forma de conhecer 

 
 
as pessoas e aproximar as que têm um gosto parecido”. Georges 
lembra de outro evento que participava alguns anos atrás, o Ponto  
de Encontro. O Ponto de Encontro era uma noite em que os associados 
que gostavam de música e de canto podiam tocar e soltar a voz.  
As pessoas traziam instrumentos e cantavam com uma banda  
de acompanhamento. “Seria interessante resgatar essa  
iniciativa”, comenta.  

Além da Noite do Charuto, o Bela Vista Bar promove 
a Noite do Champanhe, na última quinta de cada 
mês e o Happy Hour, que acontece toda sexta-feira,  
a partir das 19hs, com música ao vivo.

C

Noite do Charuto

Quando – Toda primeira quarta-feira do mês (se for uma 
semana com feriado, fica para a semana seguinte).
Onde – Bar Bela Vista.
Benefícios – Quitutes, mesa com pratos frios e quentes, 
brindes diversos e, é claro, charutos.
Informações e Reservas – Secretaria Social.
Mailing - Para ser incluído no mailling da Confraria 
do Charuto do Esporte Clube Sírio, envie e-mail para 
luizgebara@uol.com.br. 

Bela Vista Bar | BAR E RESTAURANTE

De pé, os anfitriões Luiz Flávio Gebara e xxxx, brindam com sócios 
na Noite do Charuto, evento requintado do Bar Bela Vista
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História - A origem do charuto remonta 
a era “primitiva” da região caribenha, mais 
precisamente a ilha de Cuba, onde os índios 
praticavam o hábito de fumar folhas de tabaco 
entrelaçadas, que davam o nome de Cohiba. 
A partir da chegada de Cristovão Colombo, 
descobriram este costume milenar dos índios. 
Membros da expedição experimentaram  
o fumo, sendo então os primeiros europeus  
a fumarem charuto. Rodrigo de Jerez, um dos 
homens de Colombo, resolveu levar folhas 
de tabaco para a Espanha. Porém, não teve  
o sucesso esperado, quando soltando 
fumaça pela boca em exibição para parentes 
e amigos foi mal interpretado. Sendo acusado 
de estar possuído pelo demônio, foi preso 
pelo Tribunal da Inquisição. Cohiba hoje  
é o nome de uma das marcas mais famosas 
e caras de charuto do mundo. 

Cuba é tradicionalmente produtor  
do melhor fumo de charuto do mundo. 
Tendo um solo rico e diversificado, é capaz 
de produzir vários tipos de tabaco com 
excelentes qualidades. As sementes são 
entregues ao Governo, que as controlam  
e redistribuem, visando preservar  
a exclusividade de cada tipo de tabaco. Por isso 
é usado o termo “Havana” como sinônimo 
de charutos da mais alta qualidade. 

O Brasil produz charutos puros, como 
em Cuba, todos feitos a mão. Nossa região 
produtora é a Bahia, onde ficam, entre outras, 
as famosas fábricas Menendes & Amerino e a 
Le Cigar, que atendem bem o mercado interno 
e exportam para os Estados Unidos e Europa. 
Nossos charutos têm como características  
o sabor encorpado e a cor escura obtida após 
o processo de fermentação.

Conheça um pouco da cultura do charuto

Bela Vista Bar

O que é: um mix de bar, restaurante, cafeteria  
e PUB.
Horário: de terça a sexta-feira, das 15h às 23. Sábados, 
domingos e feriados, das 10h às 19h.  
O que oferece: sofisticada cozinha contemporânea 
internacional; cave de vinhos estrangeiros e nacionais; 
reserva especial de whiskies escoceses , clube do whisky 
para associados; choppe; cafés, capuccinos, mochas  
e chocolates; tortas, muffins e mousse de chocolate.  
Onde: 1º andar da sede nova.

A seguir, fotos Noite do Charuto de agosto, em que foram apreciados charutos Siboney. O evento foi um 
sucesso absoluto, registrando recorde de público (51 associados)

BAR E RESTAURANTE | Bela Vista Bar
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Institucional | SEÇÕES

Diretoria Executiva 
Gestão 2007-2008

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

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

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

Comissão de Planejamento 
e Obras

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

Comissão de Eleições

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

Comissão de Julgamento 
do Conselho Superior 
de Administração

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

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

Presidente: Renato Tuma 
Vice-presidente: Roberto Cabariti 
Secretário: Walter Joseph Sabga
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