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rezados associados,

Aqui está um sonho realizado!
A Academia Sírio – que tivemos a satisfação de inaugurar – é a concretização 

de uma das maiores aspirações dos nossos associados.
Esta obra, executada em pouco mais de 6 meses a contar da demolição da 

estrutura que aqui se encontrava, é o resultado da conjunção de dois fatores 
fundamentais: a disponibilidade de recursos e a seriedade administrativa.

Os recursos financeiros, como todos sabem, foram providos, em grande 
parte, pela confiança e apoio dos 76 associados que aderiram a campanha 5 
em 1=10.  A esses, queremos fazer um agradecimento muito especial e dizer 
que nos orgulhamos de poder retribuir essa confiança e apoio com a obra 
concluída. 

O restante da verba veio do esforço conjugado da Diretoria Executiva da 
gestão 2006/2008, em que os Vice-presidentes Marcelo Cateb (Administrativo), 
Fabio Kadi (Social), Fábio Bunemer (Esportes), com o apoio de Roberto 
Sallum (Diretor Tesoureiro) e Marco Aurélio Ferreira Lisboa (Diretor Secretario), 
encabeçaram os esforços em manter as despesas rigorosamente dentro do 
orçamento sem afetar, em momento algum, o pleno e integral funcionamento 
de todos os setores do Clube, sem qualquer exceção.

Graças a este esforço e ao comprometimento de todos os demais membros 
do corpo diretivo, aqui está a nova Academia Sírio, erguida e equipada sem 
qualquer custo adicional aos nossos associados!

Mas tudo isso, por si só, não bastaria para chegarmos a este momento 
histórico. Não fosse a dedicação da nossa comissão de Planejamento e Obras, 
cujos membros tenho a honra de cumprimentar neste instante, na pessoa de 
Fábio Bittar que há meses se dedicou a acompanhar, passo a passo, detalhe a 
detalhe, essa grandiosa obra.

E mais! Sabemos, todos, que a boa execução de uma obra depende 
essencialmente do nível de engajamento e colaboração dos parceiros e 
fornecedores.

E também nisso fomos muito felizes!
O tempo não nos permite citar nominalmente cada um, mas gostaríamos 

de cumprimentar a todos, simbolicamente, na pessoa de três verdadeiros esteios 
desse projeto: a arquiteta Elaine Medeiros, o engenheiro André Mouaccad, da 
Steel Engenharia e Construções, e a diretora da Life Fitness, Angelita Cintra.

Aos demais, estendemos o nosso mais profundo agradecimento e o 
reconhecimento pessoal dessa presidência pela presteza, excelência técnica e 
impecável atendimento ao longo de toda a execução.

Da mesma forma, é imprescindível que façamos um destaque especial a 
todo Departamento de Esportes. Nada significaria uma obra dessa amplitude 
sem a participação absolutamente decisiva da gerência, dos professores e dos 
técnicos esportivos no planejamento e nas especificações dos materiais que 
equipam essas novas e modernas instalações do nosso Clube.

Por fim, agradecemos a colaboração e o apoio de todos os associados que 
souberam, mais uma vez, compreender e relevar os incômodos de uma obra 
dessa envergadura, ao longo dos últimos 6 meses.

Assim, com muita honra e satisfação, damos por entregue mais esta 
grande e importante benfeitoria do nosso querido Esporte Clube Sírio.

P

Raul Sarhan 
Presidente 2009/2010 

EDITORIAL | Palavra do Presidente
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Inauguração da Academia

ESPORTES | Academia

ia 8 de março, mais um momento especial na história do Esporte 
Clube Sírio, o dia que a atual gestão inaugurou a “Academia Sírio” 
uma obra gigantesca, realizada com todos os requintes e cuidados que 
ela pudesse exigir. Diz o ditado que o homem é do tamanho do seu 
sonho e podemos dizer que esses homens “sonharam” muito grande 
e colocaram em prática desde o mês de agosto o sonho de erguer a 
“Nova Academia”, um complexo que abriga tudo o que há de mais 
moderno nas áreas esportiva e cultural, desde a aparelhagem, salas bem 
planejadas e culminando nos professores altamente capacitados. 90% 
das atividades referente a fitness, ginástica e danças estão situadas na 
Academia com toda a infraestrutura necessária.

Muitos convidados, pessoas ilustres e obviamente os principais in-
teressados neste grande presente, os associados do Clube marcaram 
presença na portentosa cerimônia de inauguração dando um brilho a 

mais num dia inesquecível para o Sírio. A cerimônia iniciou-se com o 
discurso do Vice-Presidente de Esportes, Sr. Fabio Edson Bunemer que 
aproveitou para agradecer o apoio de todos e convidar os associados 
para que conhecessem e utilizassem as dependências Nova Academia. 
Na seqüência o Presidente do  Sírio, Sr. Raul Sarhan fez também uso 
da palavra para agradecer toda a Diretoria e todos os funcionários que 
colaboraram com a grandeza do projeto.

O momento mais esperado chegou quando o Sr. Raul Sarhan e o 
Vice-Presidente Administrativo, Marcelo Audi Cateb cortaram a faixa, 
assim a Academia estava inaugurada sob os aplausos de todos os pre-
sentes, um momento muito emocionante para os envolvidos desde a 
demolição do antigo solarium lanchonete de piscina até a hora em que 
as portas da Academia foram oficialmente abertas.

D
Sr. Raul Sarhan e o Sr. Marcelo Cateb, transformando o sonho em realidade.
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“o ambiente é muito melhor,  
os professores são muito  

capacitados...”
Vivian Bussab Kechfi de Moraes, 30

Aula Inaugural 

Após a abertura, todos os presentes foram convidados a conhecer 
as dependências do mais novo empreendimento do Sírio e de quebra 
foram presenteados com algumas aulas inaugurais. A primeira delas foi 
de spinning onde o Prof. Rafael Feitosa colocou todo mundo pra peda-
lar, sem antes elogiar muito a Academia: “ é um espaço maravilhoso, 
de 1º mundo mesmo. O associado vai adorar”. Outros associados 
acharam os espaços perfeitos, foi o caso de Arthur Ghattas, 19, que 
ficou muito entusiasmado com a nova academia e aprovou a sala de 
spinning, “agora melhorou temos um espaço só nosso”. Dentre todos 
esses atrativos a Academia ainda possui um “cantinho” de integração 
para aquele bate papo e até uma paquera, não é mesmo? Esse espaço 
é o Bar Academia, muito agradável e que já cativou muita gente como 
a associada Soraya Arida Katchvartanian. “Tudo muito bem pensado, 
cardápio balanceado, um lugar agradabilíssimo”. Um ponto positivo 
observado foi a grande presença dos jovens, “é muito bom, é uma 
proposta inovadora (a academia), com certeza irá resgatar e valorizar os 
associados principalmente os jovens”, diz a sócia Silvia Montagner.

A Revista Sírio gostaria de parabenizar a todos: diretoria,  
funcionários e principalmente aos associados, pois sem eles nada disso  
seria possível.

Academia Sírio

• 1200m²
• Salas de Fitness, Musculação e Spinning
• 4 Salas Multiuso
• Bar Academia
• Vista panorâmica
• Ar condicionando
• Wi-Fi/CFTV/Som ambiente
• TVs de LCD/plasma
• Controle de Acesso Hand Reader 

“muito mais espaço para  
se exercitar...”

Luiza Haddad, 17
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“a quantidade e a qualidade  
(de aparelhos) aumentaram,  

tudo de bom!...”
Jun Kinugawa, 71

“nossa academia não deve nada  
a nenhuma outra, é até melhor  

em alguns pontos...”
José Nicolau Abduch, 40

Ping Pong - Vice-presidente de  
Esportes: Sr. Fabio Edson Bunemer

1) Qual a sua expectativa, agora que a academia 
já está em funcionamento?

[Fabio Bunemer]  A minha expectativa é para que o 
sócio esteja servido das melhores instalações e equipamen-
tos para o desenvolvimento das atividades esportivas.

2) Os associados terão todas as atividades con-
centradas no complexo da academia?

[Fabio Bunemer]  Não, pois o Sírio oferece diversas 
atividades esportivas, que proporcionam a participação de 
todas as faixas etárias de associados, entre atividades de 
menores, adultos e da melhor idade.    

3) Quais os benefícios que a academia pode tra-
zer para o associado e para o Clube como um todo?

[Fabio Bunemer] Na minha opinião, a academia trará 
benefícios em todos os aspectos, pois além de proporcio-
nar um ótimo desenvolvimento das atividades esportivas, 
também harmoniza a relação social entre os associados que 
freqüentam o complexo.

4) O complexo da academia terá como satisfazer 
crianças, jovens e adultos com a mesma eficiência?

[Fabio Bunemer] Terá como satisfazer crianças, jovens 
e adultos, pois é nosso objetivo sempre estarmos criando 
novas atividades de forma a atender os anseios dos asso-
ciados.

5) Qual a mensagem que o Sr. Fabio Edson Bu-
nemer deixa aos associados e usuarios da nova aca-
demia?

[Fabio Bunemer] Para que os associados tenham a 
certeza de que a diretoria se empenhará para que todas as 
obras a serem realizadas no Clube tenham a mesma quali-
dade e sejam construídas com o mesmo empenho, amor e 
dedicação como foi edificado o complexo da academia. 
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ESPORTES | Travessia Bertioga / São Roque / Alumínio 

Travessia Bertioga

O time Sírio Acqua Team/Malas Cruzeiro participou da segunda 
etapa do CPTA 2009, em Bertioga com grande êxito, principalmente 
na prova da categoria 500m, onde a equipe terminou em 2º lugar. Já 
na prova de 1k a rapaziada terminou em 6º lugar. 

A equipe Sírio Acqua Team/Malas Cruzeiro foi com um número 
recorde de participantes nesta edição, 18 inscritos representaram o 
Clube e outro fato inédito foi que a equipe teve a companhia de duas 
associadas que estrearam no time feminino. São elas: Juliana Arida e 
Ana Elisa Sucar Pregnolato, que terminaram a prova em 3º e 5º lugares 
respectivamente em suas categorias.

Após duas etapas a equipe do Sírio está em 3º colocado nas duas 
categorias 500m e 1k.    

Travessia São Roque
A equipe Sírio Acqua Team/Malas Cruzeiro marcou presença 3ª 

etapa do Circuito Paulista de Travessias Aquáticas, na cidade de São 
Roque. Mais uma vez a “trupe” do Clube fez bonito nas duas catego-
rias de 500m e 1k e assegurou o 3º lugar na classificação geral.

As colocações e categorias da 3ª etapa.

1k
Rodrigo Bardi: 1º -  G
Luciano Ferraro: 11º - G
Gustavo Ferraro: 21º - G
Daniel Majzoub:  12º - H
Francisco Magalhães: 3º - J
Ricardo Romaris: 14º - J
Ricardo Bittar: 4º - K
Gabriel Sayegh: 5º - K

500m
Pedro Sucar Ferreti: 11º - C
Leonardo T. Romaris: 16º - C
Giulio Sucar Prignolato: 19º - C
Rodrigo Bardi: 1º - F
Luciano Ferraro: 7º - F
Gustavo Ferraro: 16º - F
Daniel Majzoub:  9º - G
Francisco Magalhães: 2º - H
Ana Elisa Prignolato: 5º - H
Ricardo Romaris: 8º - I
Nabil Arida: 9º - I
Gabriel Sayegh: 10º - I
Ricardo Bittar: 5º - J

Travessia Alumínio 
Na cidade de Alumínio, dia 26 de abril a equipe do Sírio Acqua 

Team/Malas Cruzeiro participou de mais uma etapa, a 4ª. Mas des-
ta feita a equipe foi com um número reduzido de atletas, mas isso 
não evitou resultados expressivos em termos individuais. Agora os 
resultados como equipe ficaram prejudicados, pois algumas categorias 
estavam sem representantes.

Classificação Geral: 

Por equipe: 
1k – 9º lugar
500m – 7º lugar

1k – Individual:
Rodrigo Bardi    1º - Cat. G
Maurício Fabri  9º - Cat. G
Daniel Moreno  13º- Cat. H
Daniel Majzoub 14º - Cat. H
Francisco Magalhães 3º - Cat. J
Murilo Kalil Saba 4º - Cat. J
Marcos O. Bacellar 3º - Cat. K

500m – Individual:
Rodrigo Bardi    1º - Cat. F
Maurício Fabri  8º - Cat. F
Daniel Moreno  7º- Cat. G
Daniel Majzoub 9º - Cat. G
Francisco Magalhães 1º - Cat. H
Murilo Kalil Saba 4º - Cat. I
Marcos O. Bacellar 1º - Cat. J

Os atletas do Sírio Acqua Team / Malas Cruzeiro
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DEPAM – Matinê de Carnaval
ovamente as crianças e jovens do Sírio puderam se 

esbaldar em mais uma Matinê de Carnaval no dia 24 de 
fevereiro, desta vez organizado em companhia do Depar-
tamento Social. Foi um sucesso, mais de 500 participan-
tes e 178 crianças inscritas para o tradicional concurso de 
fantasias, grande destaque da matinê onde os “foliões” 
abusaram da criatividade e do espírito de brincadeira que  
o carnaval proporciona.

Ganhadores do Desfile de Fantasias:

2 a 6 anos feminino:
1ª Marcela Kinutti (Mulher Maravilha)
2ª Laura Fernandes (Cinderela Azul)
3ª Jaqueline Akel Macul (Bela)

2 a 6 anos masculino:
1º Gustavo Sucarie (Árabe)
2º João Bento (Peter Pan)
3º Cristian Camilos (Super-Homem)

7 a 14 anos feminino: 
1ª Dhunia Joukeh (Possuída)
2ª Nathalia Farah (Chapeuzinho Vermelho)
3ª Patrícia Maia (Melindrosa)

7 a 14 anos masculino:
1º Matheus Farah (Chupa Cabra)
2º Chady Joukeh (Fantasma da Ópera)
3º Victor Michel Daoud (Cientista Maluco)

N

DEPAM – Carnaval / Corrida | ESPORTES 

Mais uma grande participação de crianças 
e jovens em outra edição corrida do DEPAM, a 
Sírio Teen Running.

Promovida pelo DEPAM e o Depto. de 
Esportes, no dia 22 de março, a 6ª edição da 
tradicional competição obteve um grande su-
cesso mesmo sob chuva. A  criançada não se 
intimidou e com “cebo nas canelas” a alegria 
foi geral, 190 participantes em mais uma Sírio 
Teen Running.

Sírio Teen Running
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ESPORTES | DEPAM Pascoa / Carroção

Páscoa do DEPAM
domingo de 5 de abril foi especial para 

os “pequenos infantes” do E.C. Sírio. logo na 
chegada ao clube foram recebidos pelo co-
elhinho da páscoa distribuindo ovos para a 
criançada. Isso só foi o início, pois durante 
todo o dia inúmeras atividades deram o tom 
do domingo especial.  Uma das principais 
atrações realizadas pelo DEPAM neste dia foi 
a Caça ao Coelho, com presença recorde de 
420 crianças. Para os maiores foi preparado o 
empolgante futebol de sabão, um sucesso! E 
ao final da festa, aquele momento mais espe-
rado, a entrega dos chocolates.

O

Sítio do Carroção
epois de muita ansiedade aconteceu o 

tão esperado passeio ao Sítio do Carroção, 
nos dias 24, 25 e 26 de abril. Um local mui-
to especial e requisitado por escolas e clubes 
onde só participam crianças e jovens de 5 a 
14 anos. A criançada do DEPAM não poderia 
ficar de fora dessa, passaram os 3 dias com 
muita agitação. Inaugurado em 1974, o Sítio 
do Carroção abriga muitos projetos pedagó-
gicos de grande interação e bastante educa-
tivos. 87 crianças do DEPAM estiveram nesta 
viagem e não veem a hora de voltar. Entre as 
inúmeras atrações, a que encantou a todos foi 
a brincadeira do “Indiana Jones” que consiste 
em descobrir a saída da caverna, evitando os 
túneis por onde rola a pedra gigante. O mais 
importante deste “acampamento”, são os pro-
pósitos educativos que cada atividade oferece, 
lá a criança e o jovem além de se divertirem 
aprendem também. 

D
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ESPORTES | SIMI

SIMI – Visita ao Centro Cultural São Paulo

A turma do SIMI iniciou mais um ano com a “corda toda” e desta vez o pessoal da melhor 
idade caprichou no passeio. No dia 17/2, o SIMI foi até ao Centro Cultural São Paulo para visitar 
a exposição de fotos de Aurélio Becherine, cujo o tema era a cidade de São Paulo na década de 
20. O clima de nostalgia se instalou nos associados que se identificaram com a exposição, pois 
grande parte deles eram crianças na época e algumas recordações de acontecimentos e situações 
vieram a mente daqueles que lá estavam. 

HIDROSIMI

A aula inaugural do HIDROSIMI foi um sucesso, a turma do SIMI apareceu em peso e com 
muita animação fizeram todos os exercícios comandados pela profa. Maíra. E ao final todos 
saíram muito empolgados, como o associado Sr. Francisco Cunha que achou ótima a iniciativa: 
“a aula foi muito boa tem que continuar, deixa toda a turma sempre na atividade”.

Frequente as aulas do “Hidrosimi”, todas as quintas feiras das 9h às 10h. Mais 
informações no Departamento de Esportes.

SIMI – Passeio ao Museu do Automóvel

Mais uma vez a turma do SIMI partiu para mais uma de suas importantes e didáticas visitas. Dia 25 de março, a “turma” foi até a avenida 
dos Bandeirantes, no conhecidíssimo Museu do Automóvel. Cerca de 13 associados participaram do passeio. Lá no museu eles tiveram um breve 
explicação sobre a história de cada carro. O museu, pequeno mas muito simpático,  agradou a todos os associados participantes.

SIMI – Café da Manhã

 Dia 28 de março, o SIMI realizou mais uma edição do seu tradicional café da manhã com a participação 
maravilhosa de 76 associados. E como de praxe o Café da Manhã do SIMI foi muito elogiado por todos.      

SIMI - Visita a Fundação Oscar Americano

Continuando seu roteiro de visitas, dia 24 de abril, a turma do SIMI fechou o mês visitando 
uma das fundações mais importantes de São Paulo, a Fundação Maria Luiza e Oscar Americano. 
Um espaço que permite aos visitantes conhecerem as vertentes da história do nosso país.  Além 
disso os associados que participaram da visita puderam conhecer os inúmeros tipos de árvores 
que foram plantadas ou nativas do ambiente.   

Palestra – Dr. Nabil Ghorayeb

O SIMI, mais uma vez em ação, promoveu no dia 26 de fevereiro uma importante palestra com o renomado 
médico cardiologista e especialista em medicina do esporte, prof. Dr. Nabil Ghorayeb. Associado do Clube e im-
portante nome da medicina nacional esteve no Sírio para debater e prevenir as doenças cardiovasculares na melhor 
idade, além de explicar também a importância dos exercícios físicos para a prevenção de distúrbios cardiovasculares. 
O Auditório estava lotado, 60 associados prestigiaram a palestra. Ao final o Dr. Nabil abriu um espaço para as 
perguntas e ainda sorteou um de seus livros “Ninguém Morre de Véspera”. 
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Futebol Menores | ESPORTES

Futebol de Menores 2009
Abrem-se as cortinas e inicia-se mais uma temporada do Fute-

bol de Menores no E. C .Sírio. Em abril foi dado o pontapé inicial 
para o nosso tradicional campeonato interno, que esse ano passou 
a ser chamado de “Sírio Cup”, dividido em três equipes por catego-
ria. Na sub-09, campeonato alemão com Werder Bremen, Bayern 
de Munique e Schalke 04, no sub-12, campeonato espanhol, com 
Barcelona, Villareal e Real Betis e no sub-15 e Fem, campeonato 
inglês com Chelsea, Manchester United e Liverpool. Outra mudan-
ça que agradou a todos foi a realização do sub-15 e fem à noite, 
todas as quintas-feiras das 19hs às 20h. 

Outro campeonato que mexe com a garotada é a II copa 
ACESC de Futebol de Menores, de maio a setembro. Confira os 
horários de treinos no Depto. de Esportes.

Venha participar!

Nasc. 93 a 96 – Sub-15 e Fem
Nasc. 97/98 e 99 – Sub-12
Nasc. 00/01 – Sub-09

O

O Time estreante na II Copa ACESC
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ESPORTES | Torneio Início de Basquete / Vôlei

o dia 28 de março foi realizado o Torneio Início de Basquete Mas-
culino adulto, em homenagem aos 50 anos da conquista do 1º título 
estadual, como preparação para o Torneio Interno do Clube. Com várias 
legendas importantes que fizeram história no basquete do Clube. 6 
equipes divididas em duas chaves e os melhores de cada chave dis-
putaram a grande decisão. As equipes de Victor Mirshawka e Amaury 
Passos se enfrentaram na finalíssima e quem levou a melhor foi a equi-
pe do Amaury Passos, vencendo por apenas 4 pontos de diferença.  
O placar de 38 x 34 refletiu o equilíbrio do grande jogo que as  
equipes disputaram.

Resultado Final

Campeã: Equipe Amaury Passos
Vice-Campeã: Equipe Victor Mirshawka
3º Lugar: Equipe Eurico Figueiredo

N

Torneio Início de Basquete 
– Cat. Adulto

 
modalidade voleibol vem crescendo junto aos associados. O Clube 

está perto de alcançar 100 participantes. A comissão técnica, Depar-
tamento Esportivo e a Diretoria, caminhando no mesmo ritmo, estão 
cumprindo com o planejamento proposto e movimentando os associa-
dos, com torneios internos, externos e participação em campeonatos, 
como Sindi-Clube e APV (Associação Paulista de Voleibol).

Vale ressaltar que a participação e compromisso dos atletas nos 
treinamentos, jogos e eventos é de essencial importância, e a proposta 
de trabalho é formativa, ou seja,  procura-se valorizar as boas atitudes, 
os valores e a participação positiva, enfatizando o espírito de grupo, 
cooperação, respeito às regras e participantes, contribuindo assim na 
formação intelectual do cidadão.

Campeonatos / Participantes

Sindi-Clube: categorias iniciantes, pré-mirim, mirim, adulta femini-
na, master B, master C, master E;
APV: categoria adulta masculina;

Torneios Externos;

OCRE: equipes adultas feminina e masculinas:;
Torneio Master de Santos: categoria máster B;
Torneio da “A Hebraica”: categoria adulta feminina.

Torneio Interno: 

Torneio Interno Adulto: participação de 22 associados.

A

Voleibol 2009

Equipe Campeã do Torneio Inicio

Honroso 2º lugar
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Semana da Ginástica Artística 2009

e 24 a 28 de março, aconteceu a tradicionalíssima Semana da Gi-
nástica Artística e com muito sucesso, suas atividades encantaram e 
estimularam as crianças que praticam a modalidade. Na abertura das 
atividades as ginastas se apresentaram para um público de aproximada-
mente 100 espectadores. Na sequência da semana, as demais ativida-
des fizeram mais um histórico deste evento de ginástica artística, como 
a palestra com o técnico Marcelo Soufia, da AABB de São Paulo, que 
pôde exemplificar a vida e a rotina de um atleta de Ginástica. Após a 
palestra, nada melhor que ver na prática a atuação de um atleta através 
do intercâmbio na Yashi Academia. Lá, todas as teorias tornaram-se 
exemplos práticos e os alunos acompanharam de perto. 

Para finalizar, tivemos a 1º reunião de pais onde houve uma grande 
integração entres os pais e a equipe técnica.

D



1� | Revista Sírio • Maio

ESPORTES | Grupo de Corrida / Festival de Esportes

Grupo de Corrida

M aio, mais um mês muito movimentado no 
Sírio. Dia 16, o Depto. de Esportes promoveu o 
“1º Grande Festival de Esportes”. Um sucesso, 
com 140 crianças inscritas em 8 diferentes mo-
dalidades. Todas puderam participar e desfrutar 
da integração que o esporte proporciona. Já que 
a atividade esportiva além da  competição, tam-
bém tem a função de ensinar e inserir o cida-
dão no contexto social. É muito bom incentivar 
a prática esportiva desde cedo, pois auxilia a 
criança no aprendizado. A criança precisa co-
nhecer todas as modalidades possíveis antes de 
seguir a que ela decidir e esse também é um dos 
objetivos da Escola de Esportes. 

“As crianças que se submetem a circuns-
tâncias encorajadoras, emocionantes e desafia-
doras tendem a desenvolver suas capacidades 
motoras além do que normalmente esperado”. 

Erick Erickison

Escola de Esportes

No ano de 2009, com a chegada da nova 
equipe técnica da Race Consultoria Esportiva, 
o Grupo de Corrida do E. C. Sírio ganhou em 
qualidade, com preparação adequada e plane-
jada para que seus atletas possam se sair bem 
nas provas que representam o Clube. Hoje, na 
metodologia de trabalho que a nova equipe 
técnica oferece, os associados já sentem a mu-
dança com a introdução de novas técnicas. Os 
treinamentos são feitos tanto no clube como no 
centro olímpico, mas são diversificados e sem-
pre ao final do treino de sábado acontece o Café 
da Manhã do Grupo de Corrida. Atualmente a 
trupe da Sírio Running Team participa de inú-
meras provas, obtendo bons resultados. Ano de 
2009 começou com pé direito para a turma do 
Grupo de Corrida.   
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ESPORTES | Tenis / Squash

Tênis 2009
O E. C. Sírio iniciou com toda força a temporada 2009, com 

muitos campeonatos e atividades. O destaque fica por conta dos 
torneios internos, já nos torneios externos, nossos tenistas estão 
representando o Sírio com muita luta e garra. Acompanhe o resu-
mo dos acontecimentos:

Fevereiro

20/2/2009
Torneio Interno  Masculino Noturno - 06 Participantes - 
Campeão - Mario Rulli
Vice-Campeão - Mauro Feres
3º Colocado - Daniel Razuck
 
Março

3/3/2009
Amistoso Damas - Sírio X Ibirapuera -  32 participantes
Campeã - Srª Rosário (Ibirapuera)
Vice-Campeão - Srª. Alaíde Cavalcanti Wolff (E. C. Sírio)
3ª colocada - Srª. Irene (Ibirapuera)

29/3/2009
Torneio Interclubes 12 F - E.C. Sírio 2 x 0 E. C. Pinheiros

Abril

4/4/2009
Torneio Duplas Casais - 11 Duplas (22 participantes)
Campeã Chave A - Monica D’Ávila / Renato D’Ávila
Campeã Chave B - Soraya Katchvartanian / Jorge Katchvartanian
 
15/04/09
Torneio ACESC Adultos - 28 participantes - E.C. Sírio (6) x C. 
Helvétia (1)
Local: C. E. Helvétia
 
29/04/2009
Torneio Interno Noturno - 6 participantes
Campeão - Daniel Razuk
Vice-Campeão - Fábio Bunemer
3ª colocado - José Luiz Caetano

A coqueluche do semestre: Torneio Dupla Casais

Squash 
Após a participação honrosa no Torneio de Clubes da ACESC, o 
Sírio realizará , de 4 a 7 de junho o 9º Sírio Squash Open. Torneio 
que conta pontos para o ranking da Federação Paulista de Squash. 
Tradicionalíssimo, inclusive é aberto aos praticantes de Squash da 
Grande São Paulo. Na última edição, o Clube foi muito bem repre-
sentado por 6 atletas nas categorias em disputa e beliscou o título 
na 3ª classe com o associado Alexandre Mirshawka.  
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Motocicletas | ESPORTES

Motocicletas Envenenadas

Os motoqueiros radicais do Sirio

Um grupo de associados através de conversas informais e 
um gosto em comum, o de passear utilizando motocicletas, 
começou a se reunir para juntos realizaram pequenos passeios 
de “bate e volta” para cidades em torno de 100 km da capi-
tal. A idéia começou pela vontade de se formar um grupo e 
assim poder compartilhar estas experiências. Quem participa 
ou já participou dos passeios tem aprovado o evento. O grupo 
começou pequeno e em apenas três meses já congrega mais 
de 40 motociclistas. Os passeios ocorrem uma vez por mês e 
normalmente são realizados aos sábados. O roteiro, que inclue 
café da manhã, é todo planejado. Todos são informados sobre 
qual o caminho será feito, quais serão as paradas, qual local de 
chegada para almoço e retorno a São Paulo. O grupo é aberto 
a vários tipos e marcas de motocicletas, o que vale é o com-
panheirismo e camaradagem. Quem quiser mais informações 
sobre o grupo pode acessar o site http://www.flickr.com/
groups/mototrip , se cadastrar e assim ter acesso a várias 
fotos e vídeos fornecidos pelos próprios participantes, além 
de poder participar do fórum de sugestões de novos passeios. 
Todo o processo é gratuito.
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SOCIAL | Ponto de Encontro Carnaval / Os Embalos da Noite Continuam

Ponto de Encontro Carnaval

ara começar bem o ano e seguir na trilha do sucesso 
de 2008, o Ponto de Encontro “abriu alas” com o pé 
direito e promoveu o seu Grito de Carnaval, no dia 14 de 
fevereiro. Como de costume o sucesso foi evidente, com 
grande presença dos associados que puderam se divertir, 
relembrar os antigos carnavais de salão e se “refazer” com 
o delicioso jantar. A folia foi comandada pela banda Old 
Fashion que levantou a Boate com suas músicas. Com isso 
o Ponto de Encontro “chegou chegando” em grande estilo.  
2009 promete!

P
Mais uma edição do Ponto de Encontro, desta vez momento de 

recordar os tempos da brilhantina. No dia 24 de abril literalmente 
os embalos da noite continuaram ao som e dança dos inesquecíveis 
anos 60 e 70. Muitos associados contemporâneos desta época 
relembraram seus grandes momentos e comandados pelos Dj`s 
Wagnão e Akeen, da Radio Energia 97, caíram na  dança. Para 
abrilhantar ainda mais a festa, varios associados caracterizados 
com as roupas da época.

Os Embalos da Noite Continuam
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Almoço Dia das Mães | SOCIAL

Almoço e Missa do Dia das Mães

m sucesso! Assim podemos definir umas das comemorações mais 
especiais do calendário anual do Clube, o Dia das Mães.  Dia 10 de 
maio, os associados do Clube e seus convidados compareceram mais 
uma vez em grande número para prestigiar esta linda data. Para começar 
o dia das mamães, foi celebrada a Missa, no Restaurante Social repleto 
de participantes de todas as idades, cerimônia muito emocionante, 

encerrada com a entrega de rosas brancas a todas as mamães. Na 
sequência, a atração foi o Almoço Especial do Dia das Mães no Salão 
Nobre. Com um cardápio requintado as mamães se esbaldaram junto 
com seus familiares e aproveitaram o repertório recheado da Banda Ello 
para curtir seu dia com bastante alegria. É o E.C. Sírio presenteando as 
mamães novamente com uma linda festa.    

U



24 | Revista Sírio • Maio

SOCIAL | Almoço Dia das Mães
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Torneio de Tranca | SOCIAL

Torneio de Tranca 2009

o 17º Torneio de Tranca, realizado no dia 15 de maio, a 
presença de associados e seus convidados foi maciça. Cerca 
de 60 duplas escreveram mais um capitulo deste tradicional 
evento. O Torneio de Tranca, realizado anualmente com a 
direção do Diretor Recreativo, Sr. Iskandar Jabbour é sempre 
um sucesso, o evento é esperado por jogadores de outros 
clubes, o clima é totalmente familiar e acolhedor, isso sem 
contar a simpatia do Sr. Iskandar e de sua esposa, Dna. Gina. 
O evento tem o apoio do CONRAD Punta Del Este e do Hotel 
Frontenac, em Campos do Jordão. A dupla vencedora desta 
edição é do próprio Clube, formada por, Hortência de Moura e 
Gilda Cury.  O segundo lugar foi conquistado por uma dupla do 
Monte Líbano. O casal contemplado com pacote do CONRAD 
foi Ricardo Haddad e Adriana Camargo, e a associada Souad 
Abdalla ficou com o pacote do Hotel Frontenac.   

N

O Casal Ricardo Haddad e 
Adriana Camargo premiados 
com o pacote do CONRAD

Contemplada com o 
pacote do Hotel Frontenac, 

Sra. Souad Abdalla
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SOCIAL | Torneio de Tranca
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Núcleo de Cultura Árabe | CULTURAL

Concurso seleciona logomarca para 
o Núcleo de Cultura Árabe

oucas são as culturas realmente milenares. Além da grega, indiana, 
persa e chinesa, a cultura árabe é, sem dúvida, a mais generosamente 
difundida, da matemática às artes, orgulho para todos nós descenden-
tes, mesmo  nascidos num continente tão jovem.” Assim define Nabil 
Arida, mestre e professor de  propaganda, há mais de 15 anos, cuja 
obra foi vencedora do concurso que elegeu o logotipo do Núcleo de 
Cultura Árabe do Esporte Clube Sírio, que teve seu idealizador e primei-
ro coordenador, Gabriel Sayegh.

 ”Buscamos uma maior evidência e visibilidade para o Núcleo  pela 
sua relevância” justifica Fuad Achcar, coordenador da atual gestão, ra-
tificado pelo próprio Nabil, também membro fundador do Núcleo: “O 
apoio pessoal da presidência e principalmente do vice-presidente, Mar-
co Aurélio Lisboa, corrobora a importância da manutenção e difusão 
dessa Cultura às novas gerações”.

A Comissão Julgadora foi formada por Rezkalla Tuma (presidente 
da Fearab-Brasil e diretor do Clube para assuntos institucionais), Ru-
bens Hannun (cônsul honorário da Tunísia e vice-presidente da Câmara 
de Comércio Árabe-Brasileira) e Arpad Molnar, publicitário renomado  
com larga experiência profissional e que também já coordenou e fez 

discípulos no setor de ma-
rketing do Clube.

Em sua defesa de cria-
ção, o autor nos revelou 
que ao criar levou em con-
sideração a simetria tão va-
lorizada nos mosaicos ara-
bescos. As cores utilizadas 
estão presentes em  todas 
as bandeiras dos países 
árabes, a tipologia orienta-
lizada, a mandala/estrela de 
oito pontas, que lembra um 
núcleo irradiante a partir da 
repetição circular  do logo do nosso Clube.

Teorias à parte do professor Nabil, que doou o logotipo para utiliza-
ção do Núcleo e do Clube, a logomarca agradou aos sócios que agora 
já identificam com mais facilidade as divulgações dos preciosos eventos 
culturais do Núcleo.

“P
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CULTURAL | Palestra - Gustavo Chacra

Palestra – Gustavo Chacra

antendo a tradição, no primeiro semestre deste 
ano o Núcleo de Cultura Árabe, promove o que 
chamamos de “circuito de palestras” do Sírio. O 
Privilegiado em abrir o “circuito” foi o Mestre em 
Relações Internacionais pela Universidade Columbia 
e correspondente do jornal “O Estado de São 
Paulo” no Oriente Médio, Gustavo Chacra, com o 
tema Oriente Médio “Perspectivas e Possibilidades 
de paz na região”.

Palestra muito concorrida e até “efervescente” 
em determinados momentos, onde 160 pessoas, 
entre associados e convidados, lotaram a Boate 
do Clube e interagiram com o palestrante, que 
explicou o momento atual do Oriente Médio e suas 
vertentes para a busca de Paz na região.        

M
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o dia 9 de maio, os associados do Sírio foram 
presenteados com mais uma enriquecedora palestra 
desta vez conduzida pelo querido Dr. Rezkalla Tuma, 
atual Diretor de Relações Institucionais do Clube. 

O Dr. Rezkalla falou sobre costumes árabes e 
sobre a existência de um Deus único e acompanhou 
Sr. Fernando Latorre, representante no Brasil deste 
projeto encabeçado pela Universidade Harvard, na 
explanação sobre “O Caminho de Abraão”, um 
tema muito importante para a busca e a convivência 
pacífica entre os povos em todo o mundo e em 
especial os do Oriente Médio. A palestra teve a 
presença de muitos associados e convidados que 
tomaram as dependências da Boate para acompanhar 
de perto as vertentes deste tema tão atual e presente 
na vida da população.

N

Palestra - Tuma | CULTURAL

Palestra Dr. Rezkalla Tuma 
– O Caminho De Abraão

Da esquerda para a direita: Fuad Achcar Jr., Raul Meyer, Rezkalla 
Tuma, Fernando Latorre, Salim Taufic Schahin, Raul Sarhan, 

Marco Aurélio Ferreira Lisboa e Roberto Badra Sallum
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CULTURAL | Semana da Mulher

Semana da Mulher no Sírio

ntre os dias 3 e 8 de março o Depto. Cultural do 
E. C. Sírio promoveu, mais uma edição da Semana 
da Mulher no Sírio. E como a cada ano o evento 
toma um vulto maior as atividades estão cada 
vez mais concorridas. As associadas deleitaram-
se ao extremo com os eventos desde a aula de 
culinária até o desfile de moda no encerramento 
da semana, dia 8 de março (Dia Internacional da 
Mulher), um sucesso. Outra atividade de destaque 
foi a participação das associadas no calendário 
2009/2010 do Sírio.

E

Crew
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CULTURAL | Escola de Educação Infantil Sírio

Dia das Mães da Escola de Educação Infantil Sírio

m virtude do dia das mães a Revista Sírio resolveu homenagear todas as mamães 

do Clube na figura da Escola de Educação Infantil Sírio. Pois o ditado não reza que toda 

professora é uma segunda mãe? Então nada mais justo que lembrar daquelas “moças” 

que auxiliam na educação e formação de vossos filhos. A Revista Sírio vai reproduzir na 

integra a carta da associada Isabel Christina Ferreira Joukeh, mãe das meninas Amyra e 

Nurya, ex-alunas da Escola de Educação Infantil Sírio.   

“Quando enxergamos com os olhos do coração tudo o mais parece sumir... os 

nomes e sobrenomes perdem seu valor, os cargos e postos parecem não ter sentido, o ter 

e o ser deixam de existir para dar espaço ao aceitar, respeitar ou simplesmente AMAR !

Quando resolvi colocar minha primeira filha nesta escola eu nada esperava, não 

tinha nenhuma expectativa, mesmo porque era tão cedo para ela... apenas 3 anos, havia 

acabado de sair das fraldas, de ter noção do mundo e das pessoas... e me lembro 

do primeiro dia como se fosse hoje... sei que aquele momento vai ficar para sempre 

em minha memória, o momento simbólico do “CRIAMOS NOSSOS FILHOS PARA O 

MUNDO E NÃO PARA NÓS...” Era então pra mim o início do devagar distanciamento 

entre nós... minha filha me deu um beijo, virou as costas, e firme e decidida entrou 

corredor adentro com uma clara curiosidade de quem está prestes a ganhar o mundo 

e nesse momento único, onde todos os pais e mães passam, comecei a enxergar de 

verdade essa escola, pois na tranquilidade dessa passagem houve uma intensa troca de 

interesse mútuo entre as profissionais e minha família, até então constituída por eu, meu 

marido e nossa querida Amyra, hoje com 6 anos. 

De um lado nosso interesse em que nossa filha se adaptasse bem, que não chorasse 

pra vir à escola, que estivesse feliz... do outro lado, interesse das professoras, funcionários 

e diretora que ela estivesse bem, tranquila, bem recebida, que encontrasse nelas e na 

escola a segurança de que papai e mamãe estavam ali, bem ali perto se lhe acontecesse 

algo e é aí que acabo chegando no ponto primordial desta magnífica escola ...

Nesses anos que se passaram, muitas pessoas me perguntaram  por que eu 

“atravessava” o mundo todos os dias pra trazê-las pra cá? Outras me perguntaram por 

que eu não as colocava numa “boa” escola, de renome ou da moda, etc...? E eu sempre 

tinha na ponta da minha língua a resposta, a qual transcrevo abaixo com um pouco mais 

de palavras do que numa simples conversa :

Eu, nesses três anos, durante 30 meses, vim de São Bernardo do Campo todos 

os dias pra deixar meus dois tesouros nas mãos da diretora e professoras desta escola 

simplesmente porque NÃO HÁ EM SÃO PAULO NEM NOS ARREDORES, estrutura 

mais completa do que essa, com um custo tão baixo, aonde temos (não por ordem de 

importância):

1 - Estacionamento gratuito por até 30 minutos, sem filas e sem stress, à qualquer 

hora do dia. E também podemos deixar nossos filhos na porta, nas mãos de alguma 

assistente direta da escola;

2 - Extenso playground com área verde, tão perto das salas de aula, sendo aí uma 

extensão clara da escola;

3 - Espaço de buffet para festas à disposição, dando-nos uma boa alternativa de 

comemorar aniversários;

4 - Estrutura esportiva (futebol, voleibol, basquete, natação, ginástica olímpica, judô, 

etc);

5 - Estrutura recreativa e social (depam, patinação, teatro, balé, dança árabe ...);

6 - Dois idiomas inclusos (árabe e inglês) – portanto uma escola bilíngüe sem 

dúvida nenhuma;

7 - Educação física, música, artes;

8 - Passeios educativos, recreativos e de integração social;

9 - Espaço físico que pouquíssimas escolas dispõem;

10 - Biblioteca;

11 - Internet;

12 - Lanchonete e dois restaurantes;

13 - Eventos sociais e culturais;

14 - Participação efetiva em datas comemorativas;

15 - Ambulatório;

16 - Acompanhamento psicopedagogico;

17 - Acompanhamento de Fonoaudióloga;

18 - Convênio com Escola de renome para continuidade do processo educativo;

19 - E o mais importante: Corpo docente extremamente competente, processo 

pedagógico de altíssimo nível. Minha filha saiu do Jardim II sabendo ler e escrever seu 

nome e tendo noções exatas do alfabeto inteiro, bem como noções de matemática, 

história, biologia (insetos), etc... se adaptou facilmente no Arquidiocesano e hoje, três 

meses após o início do ano letivo, ela já lê tudo, escreve tudo e está radiante com suas 

habilidades... e não tenho dúvida que a parcela maior de contribuição foi dada por vocês 

desta escola. Minha segunda filha foi adiantada e sua adaptação está perfeita, com três 

anos já reconhece as letras do seu nome, sabe contar e fazer somas, fala com perfeição 

e é sem dúvida muito sociável.

E, é claro que não posso deixar de mencionar uma outra importante particularidade 

que esta escola possui que não vejo em nenhum outro estabelecimento: Observação “in 

loco” das atividades das crianças. Exemplificando melhor, inúmeras vezes pude observar, 

andando pelo Clube, indo para uma aula de ginástica ou simplesmente chegando um 

pouco mais cedo para buscar minhas filhas, o que as crianças estavam fazendo e como 

estavam sendo tratadas... inúmeras vezes sentei na sala da diretora  para tirar dúvidas 

ou simplesmente conversar... e mais, as famílias, mães, pais, tios, avós se conhecem, 

conversam dia-a-dia, sendo esta uma convivência extremamente saudável para as 

crianças, pois é aí que elas exercitam sua inteligência emocional, criam laços que com 

toda certeza são para sempre, e aí que vivenciamos com nossas crianças a sociabilidade 

num nível mais completo e intenso. 

Isso sim é educar juntamente com ensinar, detalhes que fazem toda a diferença e 

que desafio alguém me apontar em que escola de “grife” temos isso (excluindo as que já 

se encontram dentro de outros clubes).

É por tudo isso Márcia, Roberta e queridas professoras, que deixo aqui documentado 

meu profundo respeito por todas vocês, pois reconheço o esforço para manter essa escola 

funcionando. Meus agradecimentos sinceros pelos anos de boa educação, ensinamentos 

e lições de vida que deram as minhas duas pequenas Amyra e Nurya, e um especial 

agradecimento às professoras Camila, Angélica, Paula e Tetê que com toda certeza ficarão 

na memória das minhas filhas como a “Minha Querida Primeira Professora!”, aquelas que 

marcam nossa existência positivamente e que sempre que olhamos pra trás enxergamos 

a sorte de encontrar nos nossos caminhos carinho, amor e paciência.”

Quero continuar colaborando com a escola, contem comigo!

Beijos dessa mãe que também aprendeu e cresceu com vocês.

Isabel.

25/04/2009

E
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Sírio Tour | CULTURAL

epois da sucesso da viagem a Buenos Aires, 
o Sírio Tour voltou a ativa com mais uma de suas 
atividades. Desta vez um programa mais “caseiro”,  
no Teatro Alfa. No dia 26 de abril a “trupe” do 
Sírio Tour foi assistir o renomado musical  A 
Noviça Rebelde. Os 42 lugares foram rapidamente 
esgotados pelos associados que puderam se deliciar 
durante toda a apresentação deste emocionante 
musical. Assim  o Sírio Tour entra 2009 com pé 
direito.     

D

Sírio Tour – A Noviça Rebelde 
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Arte no Bar Academia

uem frequenta o Bar Academia já deve ter visto o painel artístico 
instalado na parte superior da parede maior do bar. O painel, 
especialmente criado para decorar aquele espaço, é de autoria do 
arquiteto e artista plástico Marco Merlim que, na concepção da obra, 
desenvolveu elementos visuais que interligam atividades esportivas 
e movimentos de dança. A obra foi produzida em aço inoxidável 
escovado sobre chapa metálica com pintura automotiva. Marco 
Merlim dedica-se atualmente ao design de equipamentos de auto-

atendimento e comunicação visual para o setor bancário. Seus 
trabalhos se encontram no Centro Cultural Santander, em Porto 
Alegre e no Espaço Cultural Banespa, em São Paulo. Na área das 
artes plásticas, Marco Merlim apresentou trabalhos de escultura em 
metal na Mostra Febraban 2003 – Seleção MUBE (Museu Brasileiro 
de Escultura), na Mostra do Hotel Interamericano em 2006 e teve 
obras selecionadas para a edição de 2005 do Anuário Brasileiro de 
Artes Plásticas.

Q

GERAL | Arte no Bar Academia
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ara o associado que curte aquele friozinho, aquele aconchego, 
que tal saborear as Delícias de Inverno do Sírio? Desde do dia 15 
de maio você tem uma enorme variedade de sopas para degustar 
e aquecer o clima, tudo com a qualidade e requinte que o Clube 
oferece. O Festival de Sopas acontece de terça a sexta a partir das 
19h, no Restaurante Esportivo. E aos sábados você poderá aproveitar 
a deliciosa feijoada que cai bem em qualquer época do ano.

Buffet de sopas – de terça a sexta,
R$ 16,00 por pessoa.

Cardápio de sopas - prato individual: R$ 8,00
Canja de Galinha    
Minestrone                                         
Creme de Mandioquinha     
Creme de Mandioquinha c/gengibre
Creme de Cenoura                    
Creme de Legumes                               
Caldo Verde                               
Creme de Tomate                          

E por R$ 10,00
Creme de Palmito ou Creme de Aspargos   

Delícias de Inverno | GERAL

Delícias de Inverno

P

‘ Deliciosas opções de pratos (no almoço e jantar), lanches, 
pizzas, todos os dias a partir das 17h, e o famoso Buffet aos 
sábados e domingos.

Confira as outras atrações da variada culinária do 
Restaurante Esportivo:
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Tv Sírio

ocê já assistiu a TV SÍRIO? É bem provável que sim! Mas você 
não sabe como ela é produzida e por quem é produzida. Na verdade, 
pouca gente sabe ou imagina que TV SÍRIO, que já completou 1 ano de 
operação, começou com sua operação toda terceirizada, as informações 
e imagens fixas partiam do Sírio. Portanto, por mais que agradasse a 
todos o fato do Clube ter uma TV interna, algo ainda “incomodava”. O 
Sr. Raul Sarhan, Presidente do Sírio, sempre acreditou que era possível 
“montar” essa estrutura, de produzir a sua Tv e disponibilizar seu 
conteúdo sem a necessidade de terceirizar este serviço.

E assim esse “desafio” foi passado ao Depto. de Marketing para que 
desenvolvesse um sistema próprio de produção e exibição do conteúdo. 
Após  algumas reuniões e testes o protótipo da Tv foi apresentado para 
o Sr. Raul Sarhan, que de imediato aprovou e ficou muito feliz por ter 
sido um dos principais incentivadores do produto “feito em casa” e 
feito com qualidade.

Hoje a TV SÍRIO é feita 100% dentro do Depto. de Marketing do 
Clube e o suporte técnico é dado pelo Depto. de informática. Com essa 
medida o Clube ganhou em muitos pontos, como na economia de não 
se terceirizar um serviço e no controle e temporalização do conteúdo 
veiculado na Tv.

V

Assista a TV SÍRIO e fique por dentro dos 
destaques das atividades do Clube. No ar, de terça a 
domingo, das 7h às 11h, no Hall da Sede.

Para anunciar sua empresa,entre em contato 
com o Departamento de Marketing do Clube: 
marketing@sirio.org.br ou pelo telefone 2189.8520.



37Maio  •  Revista Sírio | 

Jantar no E.C. Sírio | GERAL

Jantar no E. C. Sírio

o dia 18 de fevereiro, o Esporte Clube Sírio ofereceu um jantar para 
a comitiva de grandes executivos de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. 
Estavam presentes o Sr. Suhail Mubarak Al Dhaheri – Chairman & CEO 
do Al Manhal International Group, e os integrantes do grupo ADACH 
– Abu Dhabi Cultural & Heritage Authority, Sr. Abdulla Salim Al Amri 
– Diretor de Cultura e Artes, Sr. Eissa Saif Al Mazrouei – Gerente de 
Projetos Especiais e Sr. Mohammad Ahmed Al Frehat, Diretor Jurídico. 
Todos eles ciceroneados pelo Sr. Fábio Fronterotta, presidente da 
agência Front360 Comunicação Total. 

Os executivos foram recepcionados pelo nosso Presidente, Sr. 
Raul Sarhan, e pelos Vice-presidentes Marcelo Cateb (Administrativo), 
Marco Aurélio Ferreira Lisboa (Social), pelo Diretor Secretário Dr. Cesar 
Ibrahim David e por alguns membros da Diretoria Executiva e do 
Conselho Superior de Administração. 

N

Da esquerda para a direita, sentido horário:
Sr. Eissa Saif Al Mazrouei, Sr. Rezkalla Tuma, Dr. Mohammad Ahmed Al Frehat, 
Dr. Cesar Ibrahim David, Sr. Suhail Mubarak Al Dhaheri, Sr. Daniel Ferreira Soares, 
Dr. Marco Aurélio Ferreira Lisboa, Sr. Marcelo Audi Cateb, Sr. Fabio Fronterotta, 
Dr. Samir Ary Sr. Raul Sarhan, Dr. Renato Tuma, Sr. Walter Joseph Sabga

Sr. Raul Sarhan, Presidente da Diretoria Executiva do 
Esporte Clube Sirio e Sr. Suhail Mubarak Al Dhaheri, 
Presidente e CEO da Al Manhal International Group

Dr. Mohammad Ahmed Al Frehat, Diretor 
Jurídico da Abu Dhabi Cultural & Heritage Authority 
e Dr. Cesar Ibrahim David, Diretor Secretário 
da Diretoria Executiva do Esporte Clube Sirio
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Diretoria Executiva 
Gestão 2009-2010

Presidente 
Raul Sarhan
Vice-pres. Administrativo
Marcelo Audi Cateb
Vice-presidente Social
Marco Aurélio Ferreira Lisboa
Vice-presidente de Esportes
Fábio Edson Bunemer
Secretário Geral
Fabio Kadi
Diretor Secretário
Cesar Ibrahim David
Diretor Secretário Adj.
Luiz Felipe D. Farah
Tesoureiro Geral
Roberto Badra Sallum
Diretor Tesoureiro
Ricardo Vantini
Diretor de Patrimônio
Fabio Said Bittar
Diretor de Patrimônio
Marcelo Maurício Nahas
Diretor Social
Antonio Bento M. Conde
Diretor Social Adj.
Margareth R. Fuoco Palermo
Diretor Social Adj.
Silmara J. Emmanouilides
Diretora Cultural
Lia Mara Jorge Aloe
Diretora Cultural Adj.
Zuleila Nunes De Olieira
Diretora Cultural Adj.
Thays Regina Correa Baena
Diretor Recreativo
Iskandar R. Jabbour

Diretor de Sede
Duílio Jorge Saba
Diretor de Sede Adj.
Oswaldo Jorge
Diretor de Bar e Restuaurante
Luiz Flavio Gebara
Diretor de Bar e Restaurante. Adj.
Fabio Girardelli M. Costa
Diretor de Bar e Restaurante Adj.
Claudio Antonio De Almeida
Diretor de Bar e Restaurante Adj.
Julio Ricardo Mitne
Diretor de Informática
Messias Lucca Cabaritti Jr.
Diretor de Suprimentos
Carlos Zarzur
Diretor de Suprimentos Adj.
Paulo Cesar Braga Gubeissi
Diretor de Eventos
Marcos Demetrio Haik
Diretor de Eventos Adj.
Sergio Quintero
Diretor de Marketing
Pedro Henrique R. L. Azevedo
Diretor de Marketing Adj.
Vinícius Paes De A. Joseph
Diretor de Rec. Humanos
Michel Mouaccad Junior
Diretor de Esportes
Washington Joseph
Diretor de Esportes
José Luiz Caetano
Diretor de Esportes
Flávio Antonio Rabbath
Diretor de Relações Institucionais
Rezkalla Tuma

Conselho Superior de 
Administração 
 

Presidente: Walter Joseph Sabga 
Vice-presidente: Roberto Cabariti
Secretário: Ricardo Cardoso Saddi

Comissão de Planejamento 
e Obras

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

Comissão de Eleições

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

Comissão de Julgamento 
do Conselho Superior 
de Administração

Célio Saccab, Danilo Chucralla 
Chaccur,Lamys Mitre, Mauro Delphim 
de Moraes e Ricardo Cardoso Saddi
Suplentes 
Walter Joseph Sabga e Oswaldo Jorge

Conselho Fiscal
André Gesini, Chead Benedito 
Haddad, Carlos Raif Lotaif, Roberto 
Naccache e Nicolau Francisco Neto
Suplentes 
Luis Cláudio Mahana e Reynaldo Awad Saad
 
Conselho de Orientação
Presidente: Renato Tuma 
Vice-presidente: Roberto Cabariti 
Secretário: Walter Joseph Sabga






	BASE-1-EDITORIAL.pdf
	BASE-2-ESPORTES.pdf
	BASE-3-SOCIAL.pdf
	BASE-4-CULTURAL.pdf



