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Prezados Associados do 
ESPORTE CLUBE SÍRIO 

Chegamos ao final da nossa 
gestão que abrangeu o biênio 
2019/2020, gostaríamos 
de agradecer em nome da 
Diretoria Executiva a todos: 
sócias, sócios, colaboradoras, 
colaboradores, diretoras, 
diretores, conselheiras, 
conselheiros, amigas e amigos, 
membros da FAMILIA SÍRIO, 
pelo apoio incondicional 
que nos deram durante este 
período. Cada qual a sua forma, 
maneira e tempo ajudou a 
enfrentarmos esta turbulenta 
fase que passamos notadamente 
durante o ano passado, somos 
imensamente gratos pelo 
carinho que nos trataram, 
transmitindo força e energia 
positiva, pois somente assim, 
encontramos o equilíbrio para 
tomada de duras decisões, 
que mesmo amargas, nos 
mostraram estarem corretas ao 
final. A todos Vocês nosso muito 
obrigado!

O Clube seguirá seus destinos 
totalmente saudável, organizado 
e preparado, temos absoluta 

certeza que nosso novo 
Presidente Marcos Demetrio 
Haik, formado e preparado 
durante mais de 15 anos em 
diretorias anteriores, será o 
comandante certo na hora 
certa, juntamente com toda sua 
equipe. Desde já nos colocamos 
à disposição com nossa força de 
trabalho,  incondicionalmente,  
para qualquer necessidade 
que tiver. Solicitamos a Vocês 
que permaneçam apoiando a 
Diretoria para que continuemos 
unidos enfrentando os novos 
desafios que possam vir a 
ocorrer, desta forma o nosso 
querido SÍRIO poderá seguir 
tranquilamente sua trajetória de 
crescimento seguro, continuado 
e sustentável.

Esperamos vê-los brevemente 
seja em nossas praças 
esportivas, nos salões sociais, 
em nossos restaurantes, nas 
alamedas ou simplesmente 
para um agradável café, pois o 
ESPORTE CLUBE SÍRIO não é 
somente nossa segunda casa, 
mas é também a casa de todos 

nós, onde escolhemos para nos 
encontrarmos e convivermos, 
chorarmos e sorrirmos, enfim 
para podermos desfrutar da 
companhia uns dos outros.
Gratidão eterna, vamos em 
frente caminhando lada a lado, 
pois certamente juntos somos 
sempre mais fortes, um grande 
e carinhoso beijo a todos.

PALAVRA DO PRESIDENTE
GESTÃO 2019-2021

Marcelo Audi Cateb
Presidente da Diretoria
Executiva. 
Gestão 2019-2021
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“Senhores membros do 
Conselho de Orientação, 
Dr. Fábio Kadi, presidente 
do Conselho Superior de 
Administração., sr. Marcelo 
Audi Cateb, presidente da 
Diretoria Executiva.  Prezados 
Conselheiros e membros das 
Comissões Auxiliares. Senhores 
Diretores. Caros familiares e 
amigos que nos prestigiam 
nesta noite.

Esta Diretoria assume em 
um momento bastante 
difícil da nossa história, 
tendo a Covid-19 alterado 
significativamente o 
funcionamento de toda 
a sociedade. Apesar deste 
revés, temos a felicidade em 
assumir a Presidência de uma 
instituição sólida, sadia e muito 
bem administrada. Por tudo 
isso, expressamos aqui a nossa 
gratidão e o mais profundo 
reconhecimento pelo esforço 
e dedicação da gestão que se 
encerra.

Desde a eleição em outubro de 
2020, estivemos em constante 
contato com o Presidente 
Cateb a fim de realizar um 
processo de transição agradável 
e proveitoso. Tenho certeza que 
o desejo do amigo Marcelo 
foi plenamente alcançado. Se 
por um lado temos a sorte 
de sucedê-lo, por outro 
temos a consciência do 
grande desafio em conduzir 
o Clube pelo próximo biênio, 
honrando sempre o trabalho 
e as realizações das gestões 
anteriores.

Assim como expressado 
no ato da eleição, reitero o 
compromisso de realizar uma 
gestão moderna, com visão 
administrativa e de vanguarda 
que como os novos tempos 
exigem. Da mesma forma, 
estaremos atentos neste início 
de ano, ao cumprimento 
das medidas governamentais 
referentes à permissão de 
eventos sociais e atividades 
esportivas. Estaremos na 
esperança de que possamos 
voltar o mais depressa 
possível à plenitude de nossas 
atividades. 

Do ponto de vista 
administrativo, daremos 
prioridade nesses dois anos 
às obras de infraestrutura 
e benfeitorias aprovadas na 
última reunião do Conselho, 
bem como aos novos assuntos 
de relevância, como por 
exemplo, a Lei Geral de 
Proteção de Dados. Tudo isto, 
em rigorosa obediência ao 
fluxo financeiro. Para tanto, 
contamos com a habilidade 
da Diretoria Executiva 
composta pelos Vice-Presidente 
Administrativo Fábio Said 
Bittar; Vice-Presidente Social  
Cesar Ibrahim David; Vice-
Presidente de Esportes Michel 
Mouaccad Junior; Secretário 
Geral Fábio Edson Bunemer e 
Tesoureiro Geral Carlos Zarzur.

Antes de encerrar, quero 
fazer uma menção especial de 
gratidão e reconhecimento 
aos Presidentes Fábio Kadi 
e Marcelo Cateb, em cujas 

gestões, tive o privilégio de 
atuar como Vice-Presidente 
Administrativo e Vice-
Presidente Social. 

Foram experiências únicas 
e valorosas, as quais trago 
comigo como bagagem para 
assumir neste momento, 
a Presidência da Diretoria. 
Por fim, agradeço a todas 
as instâncias de poder do 
Clube, a confiança em nós 
depositada. Reforço, perante 
todos os associados, meu 
firme compromisso de colocar 
cérebro e coração nessa 
honrosa tarefa, na certeza 
de realizar o melhor para o 
ESPORTE CLUBE SÍRIO. Muito 
obrigado e boa noite a todos.”

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

PALAVRA DO PRESIDENTE
GESTÃO 2021-2023
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PRESIDENTE DO CONSELHO
Passados pouco mais de 
nove meses de nosso último 
encontro sinto a ambiguidade 
das emoções, pois é com 
redobrada alegria que me 
confraternizo com meus 
queridos amigos e, por outro 
lado, em meu peito estoura 
uma grande saudade daqueles 
que nos deixaram fisicamente 
levados que foram pela 
pandemia. Eles permaneceram 
em nossa memória e em 
nossos corações. Assim como o 
tempo tem a característica de 
mortificar as coisas belas, ao 
mesmo tempo tem a capacidade 
de curar os males e suas feridas. 
Como dizem, vida que segue 
e que tenhamos em mente 
nossa ínfima participação neste 
universo e assim tomemos 
consciência de fazer o melhor 
possível a cada dia e cultivar 
ainda mais profundamente 
nossas amizades.

Hoje, em mais um dia 
importante na jornada do 
Clube, estamos elegendo 
uma nova diretoria que terá 
a missão de administrar os 
próximos dois anos desta 
centenária instituição. A cada 
gestão vemos novos desafios 

pela frente, nenhum mais ou 
menos importante do que 
outro, apenas diferentes. Desta 
feita os eleitos terão que vencer 
o desafio de manter o Clube 
vibrante mesmo diante da dura 
crise que estamos a enfrentar. 
Esta sim, provavelmente, sem 
precedentes na história. 

Contudo, empossamos 
hoje um time de pessoas 
experimentadas, forjadas 
com têmpera forte e espírito 
galhardo, sem medo dos 
desafios e muito consciente 
de suas atribuições. Tenho 
tranquilidade de avalizar os atos 
que serão praticados, pois são 
companheiros de longa data 
que já contribuem para a nossa 
estável jornada administrativa. 
Afinal de contas são todos 
egressos do DEPAM, fábrica de 
homens valorosos.

O eleito, Marcos Demetrio 
Haik, possui ampla experiência 
ao longo de diversas gestões, 
tendo ocupado tanto a VP 
Administrativa quanto a Social, 
acumulando conhecimento 
mais do que suficiente. Posso 
afirmar por experiência própria 
que o Presidente eleito é uma 
pessoa com as marcantes 
características da humildade, 
fidelidade e argúcia que 
lhe habilitam a reger nossa 
orquestra de diretores. Ao seu 
lado estarão os competentes 
Fábio Bittar, Michel Mouaccad, 
Carlos Zarzur, Cesar Ibrahim 
David e Fábio Bunemer os quais 
também reúnem credenciais de 
peso para esta missão.
Ao meu amigo, Marcos 
Demetrio Haik, desejo não 
menos que toda a imensa 
felicidade, blandície e realização 
que pude experimentar durante 

os anos em que fui agraciado 
com a honra de participar da 
Diretoria Executiva ao lado de 
muito mais do que diretores, 
mas sim irmãos e homens de 
confiança.

Ao fim e ao cabo é chegado 
o grande momento de nos 
dirigirmos ao nosso querido 
Presidente, irmão, amigo 
e companheiro Marcelo 
Audi Cateb o qual conduziu, 
de maneira irreprochável, 
nosso Clube por três gestões 
na Diretoria Executiva, 
além de ter sido duas vezes 
Presidente do Conselho 
Superior Administração. A 
determinação do seu espírito 
nos fez chegar aqui. Quero 
reafirmar que, quando me 
foi transmitida a Diretoria 
Executiva, recebi a entidade 
absolutamente em ordem 
e sem nenhuma surpresa. 
Como disse na oportunidade, 
fui um bem-aventurado por 
me ser propiciado andar 
numa avenida asfaltada sem 
nenhum buraco no caminho, 
o que não foi possível aos 
demais companheiros que me 
antecederam. Marcelo, seus 
feitos ecoarão por longos anos. 
Seu nome está definitivamente 
insculpido na eternidade. Sinta 
o valoroso sentimento de paz 
na alma pelos seus feitos, os 
quais sabemos que o foram 
em prol da comunidade e 
desprovidos de qualquer 
ambição pessoal. Olhe para seus 
pais, seus filhos, sua esposa, 
seus irmãos e tenha orgulho 
da pessoa que você é, por ter 
passado adiante por mais uma 
geração os conceitos da ética 
que lhe foram ensinados.  
Sucesso a nova gestão. Vida 
longa ao Esporte Clube Sírio!

Fábio Kadi 
Presidente 
do Conselho 
Superior de 
Administração
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ACADEMIA

Acesso somente a associados que realizarem agendamento prévio, através do link: 
http://infosky.com.br/sirio/reserva 

O Clube vem adotando todas 
as medidas de segurança 
e prevenção à Covid-19, 
determinadas pelos órgãos 
da Prefeitura Municipal e do 
Governo do Estado de São 
Paulo.
Seguindo a fase atual do Plano 
São Paulo, amarela, em vigor 
até o fechamento desta edição 

da Revista Sírio, a Academia 
está funcionando nos seguintes 
horários:

Terças a sextas:
- 7h às 11h;
- 12h às 13h;
- 16h30 às 21h30.
Sábados e domingos:
- 8h às 16h.

As aulas de Spinning acontecem 
às terças e quintas, das 17h 
às 19h50 e aos sábados e 
domingos, das 9h às 11h50.
E lembre-se, para entrar e 
permanecer na Academia e no 
Spinning, é obrigatório o uso 
correto da máscara de proteção.
Limite de 30 associados por 
sessão de treino (uma hora).
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A tradicional Matinê de 
Carnaval 2020 do DEPAM 
aconteceu em 25 de fevereiro 
e reuniu crianças e pais na 
Boate do Clube. Uma ótima 

opção para quem não pôde 
participar do Acqua Fest Folia, 
que aconteceu no dia 16 e 
também foi um dos últimos 
grandes evento do Clube antes 

do início da quarentena devido 
à pandemia da Covid-19. 
Relembre na galeria de imagens 
a seguir os melhores momentos 
do evento.

MATINÊ DE CARNAVAL DO DEPAM 2020
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Substituindo a programação 
presencial da Academia do 
Clube, interrompida devido 
à pandemia do novo corona-
vírus, os Departamentos de 
Esportes e de Comunicação 
inovaram e criaram as Lives 
Esportivas. Estas transmissões 
ao vivo, parte das ações do 
#SIRIOEMCASA, trouxeram 
para o associado algumas das 
atividades que só poderiam 
ser feitas de forma presencial. 
No total foram 114 aulas 
transmitidas diariamente entre 
maio e julho no Instagram 
do Clube, sempre com os 
professores do Sírio realizando 
as aulas e respeitando os 
protocolos de segurança para 
evitar a propagação do novo 
coronavírus. Parte destas aulas 
ainda pode ser acessada no 
canal do YouTube do Sírio, na 
playlist “Lives Esportivas”. Use 
o QR Code disponível no final 
desta matéria e aproveite!

LIVES ESPORTIVAS
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TAEKWONDO ESPORTIVO

O Cinema no Campo é uma sessão de cinema 
para toda a família. Desde setembro, aos sábados 
pela manhã, com direito a refrigerante e pipoca, 

os associados podem assistir no telão da Arena 
Maktub a diversas animações. Sempre respeitando 
as regras de prevenção à Covid-19.

CINEMA NO CAMPO

Com a pandemia, o Clube 
passou por mudanças 
e adaptações e com as 
modalidades esportivas, não 
poderia ser diferente. Uma 
dessas mudanças foram nas 
aulas de Taekwondo que passou 
a ser chamada de Taekwondo 
Esportivo. Essa mudança trouxe 
para modalidade caracteristícas 

de outras lutas, como Boxe 
e Muay Thai, enriquecendo 
a método de ensino. Novos 
materiais e acessórios vieram 
para auxiliar, deixando assim as 
aulas mais atrativas para todos 
os públicos, incluindo crianças.
Toda a estruta de aula tambem 
passou por mudanças, as aulas 
são realizados no Ginásio 

Principal respeitando todos 
os protocolos governamentais 
e o distanciamento social.  Se 
você ainda não conhece essa 
modalidade ou ainda não 
a praticou, não perca essa 
oportunidade, confira os 
horários abaixo e faça parte 
desse time.
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DIA DAS CRIANÇAS DO DEPAM
O Dia das Crianças do Esporte 
Clube Sírio, celebrado em 
17 de outubro, foi marcado, 
mais uma vez, por muita 
alegria. Infelizmente, em 
virtude da pandemia, a festa 

para a criançada não pôde 
ser realizada como nos anos 
anteriores, quando o Clube 
preparava uma extensa 
programação.
Mas como a data não poderia 

passar em branco, o DEPAM 
preparou algumas atividades 
com brinquedos infláveis no 
Campo de Futebol e as crianças 
foram presenteadas com kits 
recheados de guloseimas.
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Aproveitando o período em 
que o uso do Ginásio Principal 
para esportes coletivos estava 
vetado, houve a readequação 

do novo piso. Agora, assim que 
todas as atividades coletivas 
estiverem liberadas, o Ginásio 
Principal estará pronto para 

receber os atletas em um piso 
que atende as normas de uso 
mais exigentes.

PISO NOVO DO GINÁSIO PRINCIPAL

Antes das competições serem 
interrompidas, o associado 
Renan de Araújo Pinto 
participou, em Votorantim 
(SP), do Campeonato Paulista 
Estreantes de Luta de Braço. 
Renan foi campeão no tanto 
braço no direito quanto no 
esquerdo. Parabéns!

LUTA DE BRAÇO

O associado Ricardo Bittar 
participou, em 31 de outubro, 
do Desafio Tríade 2020 
realizado em Ribeirão Pires. 
Bittar participou das três provas: 
2500m, 1500m e 1000m 
e ficou em quarto lugar nas 
três, conquistando a quarta 
colocação na classificação geral 
por categoria.

DESAFIO TRÍADE 2020
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UM 2021 COM MAIS AFETO
Há momentos na vida de uma sociedade, que a 
conjuntura nos leva a profundas mudanças de 
comportamento a partir da realidade vivida. O 
ano de 2020 foi um belo exemplo disso para 
todos nós. 
Perguntamo-nos de forma profunda, no tempo 
em que nos fora imposto o distanciamento 
social, sobre o que realmente viemos fazer neste 
planeta de tamanha impermanência. Ampla 
reflexão, a ser validada somente pela ação. 
Agir, no tocante à vida, é compreender 
qualquer ser humano dentro da perspectiva da 
fraternidade. Somo todos irmãos! E nesta visão, 
não é possível ter o meu irmão em uma situação 
tão desigual e conseguir continuar a vida como 
se absolutamente nada estivesse acontecendo 
diante dos nossos narizes. Virar o rosto ou 
atravessar a calçada, realmente não transforma. 
É preciso nos incomodarmos a ponto de 
buscarmos soluções e colocá-las em prática. Foi 
pensando nisso, e fortemente apoiados por um 
grupo de membros da coletividade síria, que 
lançamos em novembro de 2020 a Campanha 
AFETO: Apadrinhamento Financeiro Econômico 
Traz Oportunidades. 

A Campanha agrega pessoas que possuem a 
vontade genuína de transformar a realidade 
de crianças e adolescentes, e queiram apoiar 
financeiramente a permanência anual deles 
na nossa Intuição, com oportunidades 
socioeducacionais baseadas na civilidade, na arte 
e cultura, no esporte, na sustentabilidade e no 
bem estar. Além disso temos como objetivo: 

• Ampliar o número de pessoas engajadas nas 
ações da instituição, ampliando, assim, sua base 
social e legitimidade de atuação.
• Integrar pessoas com o propósito de reduzir 
a desigualdade social e garantir a proteção dos 
nossos atendidos em situação de vulnerabilidade 
e risco social.
• Contribuir para a ampliação da cultura de 
doação no Brasil.

Assim, convidados VOCÊ para transformar 
junto e fazer parte deste grupo seleto de 
Padrinhos e Madrinhas do Lar Sírio. Saiba 
mais acessando: www.larsirio.org.br/afeto
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SANDRA MATTOSO
Campeã Categoria C
Liga Paulista Etapa Hípica
de Santo Amaro

THANIA XERFAN
Campeã Categoria 4F2
Slice Summer Cup
Vice-Campeã Categoria
4F2 Copa Play Tênis e
Open Slice Tênis

THAIS XERFAN E
FERNANDA YAZIGI
Campeãs Categoria B
Liga Paulista etapa Clube
de Campo do Castelo

BRUNO SOUSA E RODRIGO LIA
Campeões Categoria A
Liga Paulista etapa Clube de Campo do Castelo

MARQUINHOS ASHCAR
Vice-Campeão
Categoria 4M2
Etapa Play Tênis

FERNANDA YAZIGI E
THANIA XERFAN
Campeãs Categoria B
 Torneio Valptenis

LUCA ASHCAR
Vice-Campeão
Categoria 11M
Copa Play Tênis

ADRIANO BETINJANE / EDU MONTEIRO
Campeões Categoria C
4º DF4 Open de Beach Tênis – Arena Ibirapuera

RODRIGO ARRUDA / 
ADRIANO BETINJANE
Campeões Categoria C
Torneio São Paulo Open
Arena Ibirapuera

PAULA GREGRORIO / 
ADRIANO BETINJANE
Campeões Duplas
Mistas B
Torneio Jardim - Sampa
Beach

MÁRCIA ARRUDA / PATRÍCIA SOUZA
Campeãs Categoria C
Torneio Estaiada Open - Sampa Beach

PATRICIA BOCK / 
PAULA GREGORIO
Campeãs Categoria C
Desafio Anual PPP

NOSSO ORGULHO
BEACH TÊNISTÊNIS
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RETROSPECTIVA TORNEIOS 2020
 Mesmo sendo 2020 um ano 
atípico, o Departamento de 
Tênis conseguiu realizar alguns 

dos principais torneios do 
Esporte Clube Sírio. Apesar de 
um número menor de eventos 

não faltou emoção nas quadras 
de saibro e areia. Confira os 
vencedores:

I BEACH TENNIS DUPLAS INFANTOJUVENIL
CAMPEÕES  Rodrigo Arruda
  e Leo Francisco
VICE-CAMPEÕES Luca Ashcar e 
  Davi Soares

XI LADIES SÍRIO CHAVE C 
CAMPEÃ   Rachel Skaf
VICE-CAMPEÃ  Priscila Ganut

XI LADIES SÍRIO CHAVE B
CAMPEÃ   Adriana Ricciardi
VICE-CAMPEÃ Stephanie Dickerhof

XI LADIES SÍRIO CHAVE A 
CAMPEÃ  Adriana Zagallo
VICE-CAMPEÃ Thania Xerfan

X TORNEIO ABC CHAVE C
CAMPEÃO  Felipe Castro
VICE-CAMPEÃO Guga Abrahão

X TORNEIO ABC CHAVE B
CAMPEÃO  Rogério Bicudo
VICE-CAMPEÃO Beto Anbar

X TORNEIO ABC CHAVE A
CAMPEÃO  Rodrigo Lia
VICE-CAMPEÃO Dani Mattar

XII LADIES SÍRIO CHAVE C
CAMPEÃ  Andrea Salles
VICE-CAMPEÃ Marcia Arruda

XII LADIES SÍRIO CHAVE B 
CAMPEÃ  Rachel Skaf
VICE-CAMPEÃ Luti Ashcar

XII LADIES SÍRIO CHAVE A
CAMPEÃ  Adriana Zagallo
VICE-CAMPEÃ Fernanda Yazigi

III SET PRO MASCULINO CHAVE B
CAMPEÃO  Marcelo Saad
VICE-CAMPEÃO Alexandre Berbari

III SET PRO MASCULINO CHAVE A
CAMPEÃO  Sergio Adas
VICE-CAMPEÃO João Maksoud

VIII ROLAND GASIRIO CHAVE C
CAMPEÃO  Marcelo Abrahão
VICE-CAMPEÃO Guga Abrahão

VIII ROLAND GASIRIO CHAVE B
CAMPEÃO  Maurício Faragone
VICE-CAMPEÃO Marcio Soares

VIII ROLAND GASIRIO CHAVE B 
CAMPEÃO  Bruno Sousa
VICE-CAMPEÃO Marquinhos Ashcar

V MASTERS FEMININO CHAVE PRATA
CAMPEÃ  Rachel Skaf
VICE-CAMPEÃ Cibele Flores

V MASTERS FEMININO CHAVE OURO
CAMPEÃ  Adriana Zagallo
VICE-CAMPEÃ Fernanda Yazigi

X MASTERS MASCULINO CHAVE PRATA
CAMPEÃO  Maurício Faragone
VICE-CAMPEÃO Eduardo Dallal

X MASTERS MASCULINO CHAVE OURO
CAMPEÃO  Bruno Sousa
VICE-CAMPEÃO Rodrigo Lia
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FACESC E INTERCLUBES 
DE BEACH TÊNIS
 Os nossos beachtenistas 
fizeram bonito no segundo 
semestre de 2020. O Esporte 
Clube Sírio esteve muito bem 
representado nos torneios por 
equipes Interclubes e FACESC.
No interclubes nossos 

jogadores dominaram a 
primeira fase, se classificando 
em primeiro lugar. Na segunda 
fase, por um detalhe, não 
avançamos para as semifinais. 
No torneio FACESC que contou 
com o Clube de Campo, a 

história foi ainda melhor. Dois 
títulos das categorias B e C, 
além do título de campeão 
geral da competição vindo para 
o Esporte Clube Sírio.
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AULAS ONLINE
Mesmo com a pandemia e 
o confinamento, os nossos 
pequenos e grandes tenistas 
não ficaram sem atividades. 
O Departamento de Tênis 
através das ferramentas online 
conseguiu estar um pouco 
mais próximo dos associados, 

mesmo à distância. 
Através do aplicativo Zoom 
conseguimos ministrar 
aulas da escolinha às terças-
feiras, deixando os nossos 
pequenos tenistas ativos e 
animados. Para o nosso público 
adulto disponibilizamos 

semanalmente através do 
Instagram e do WhatsApp dicas 
de treinamentos para fazerem 
em casa, utilizando apenas 
materiais simples e de fácil 
aquisição.

PROTOCOLO COVID 19

O Departamento de Tênis tem seguido os 
protocolos de saúde sugeridos pelos órgãos 
governamentais, visando preservar a saúde dos 
associados e dos nossos colaboradores.
A higienização dos mobiliários, postes, redes, 
lava pés, e a reposição de álcool gel nas quadras 
tem sido realizada de forma constante. Além do 
protocolo de higienização, adotamos o sistema 
de reserva de quadras e a restrição na quantidade 

de alunos por aula, visando diminuir o número 
de pessoas no entorno e dentro das quadras.
O Departamento de Tênis agradece a todos os 
associados que têm colaborado para o bom 
andamento das atividades nesse cenário delicado 
em que vivemos, ajudando com sugestões, ações 
e, acima de tudo, sendo parceiros dos nossos 
colaboradores.
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SÍRIO EXPERIENCE 
BY WILSON 2020
Os dias 07 e 08 de novembro de 2020 entraram 
para a rica história do Esporte Clube Sírio. Pela 
primeira vez o Clube promoveu um evento de 
tênis na grama, contando com uma estrutura 
invejável e com a parceria da marca Wilson. 

Foi oferecido aos tenistas uma experiência 
nova e exclusiva. O feedback dos associados, 
que curtiram cada momento, não poderia ter 
sido melhor! Esporte, inovação e experiência 
combinados em um evento histórico!



25



26

COPA SÍRIO DE FUTEBOL ADULTO
A Copa Sírio de Futebol Adulto 
2020 teve início no dia 15 de 
Fevereiro. O pontapé inicial 
foi dado pelas equipes da 
Categoria Principal. Grandes 
jogos marcaram esse inicio 

de campeonato onde o 
equilíbrio das equipes nos 
proporcionaram grandes 
embates dentro de campo na 
Arena Maktub. Devido à crise 
pública de saúde, causada pela 

covid-19, os jogos da Copa Sírio 
de Futebol Adulto e Menores 
foram paralisados com sua 
última partida disputada no dia 
15 de Março de 2020.

ATLÉTICO DE MADRID BARCELONA

MASTERS

PRINCIPAL

INTER LIVERPOOL

ATLÉTICO DE MADRID

BARCELONA
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CHELSEA INTER

LIVERPOOL

SUPERMASTERS

LYON

MONACO

TOULOUSE
BORDEAUX
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A Copa Sírio de Futebol de 
Menores 2020 teve sua rodada 
de abertura jogada no dia 14 de 
março pelas categorias Dente de 
Leite e Infantil. Foi um grande 

dia com grandes jogos. A 
novidade de 2020 ficou com a 
criação da Copa Sírio Categoria 
Sub 16 que teve sua única 
partida disputada no dia 13 de 

março com a vitória da equipe 
da Inter em cima da equipe do 
Barcelona por 10 a 5. O torneio 
ainda contava com a equipe do 
Liverpool.

DENTE DE LEITE

BARCELONA

TOTTENHAM

LIVERPOOL

REAL MADRID

COPA SÍRIO DE FUTEBOL DE MENORES 2020
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INFANTIL

LIVERPOOL

TOTTENHAM

REAL MADRID

BARCELONA
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SUB 16

BARCELONA INTER

FUTEVÔLEI
Durante o período de 
lockdown, para que os atletas 
não ficassem sem atividades o 
Futebol de Menores preparou 
junto aos professores treinos 

virtuais. Na retomada do 
Clube após esse período, 
se fez necessário algumas 
adaptações para atender o 
protocolo exigido pelos órgãos 

governamentais e de saúde do 
estado de São Paulo. Com isso 
o futebol Adulto e de Menores 
aderiu a prática do futevôlei.
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2020 foi um ano de reinvenções!! E a Escola 
Sírio uniu toda a tradição de uma instituição que 
acompanha a história do Clube e também traz a 
modernidade, criatividade e renovação em sua 
proposta!
Durante a pandemia, a equipe da escola se 
reunia virtualmente para levar a cada aluno uma 
proposta de trabalho baseada nos novos saberes 
pedagógicos. Cada atividade, com material 
customizado especialmente para cada aluno, era 
entregue toda segunda-feira. Com suas atividades 
em mãos, a equipe buscava transmitir de forma 
lúdica e afetiva o prazer de podermos estar 
juntos, ainda que virtualmente!!
Para alegria geral, voltamos às aulas presenciais 
em outubro, seguindo todos os protocolos 
necessários para que as crianças pudessem 
compartilhar momentos de aprendizado e 
brincadeira explorando o precioso espaço aberto 
que a só a Escola Sírio tem.
A Escola Sírio é o berço onde se desenvolvem 
relações duradouras, saudáveis e especiais que 
acontecem no Clube Sírio e que permanecem pra 
sempre na vida de cada um de nossos alunos. Na 
verdade esta também é nossa missão para além 
do ensino: a escola se torna ponte de união dos 
pequenos sócios, de seus pais e avós!! Dá Alegria 
de ver!!
A Escola Sírio está sempre em evolução e 2020 
trouxe transformações importantes, trazendo 
mais força e entusiasmo para 2021! 
Com uma proposta pedagógica humanizada, 
nossas professoras são preparadas para educar 
e cuidar das crianças com o mesmo carinho e 
compromisso como se estivessem em casa. 
Nossos espaços permitem uma experiência 
em ambientes multissensoriais diferenciados 
estimulando conexões neurais também fora da 
sala de aula.
Nós da escola, esperamos vocês para trilhar com 
a gente este caminho, que anualmente, a partir de 
janeiro, proporciona atividades como: CURSO DE 
FÉRIAS, AULAS, BRINCADEIRAS. Tudo com muito 
amor!

TODA HISTÓRIA... TEM HISTÓRIA
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PAPO DE ARAQUE
No dia 27 de maio, às 20h, 
uma nova atração semanal 
surgiu para animar as noites de 
quarta na página do Facebook 
do Clube: o Papo de Araque. 

‘Reza a lenda que os árabes 
antigos se reuniam para jogar 
conversa fora, enquanto 
fumavam arguile e bebiam arak. 
Dessa conversa descontraída, 
surgiu a expressão “de araque’. 

O Papo de Araque - conversas 
descontraídas com associados 
do Clube, profissionais de 
destaque em diversas áreas, 
intermediadas pelo Diretor 
Teatral, Olavo Cavalheiro, 
conquistou uma audiência 
cativa, que semanalmente 
acompanha a transmissão.

Já são mais de 18 mil 
visualizações no Facebook, 

com centenas de comentários e 
interações. 

Ao longo de 2020 foram 
realizadas 28 edições do 
programa, sempre com 
assuntos cativantes e uma 
linguagem leve e interessante. 
Veja a seguir quem já passou 
pelo Papo de Araque e os 
assuntos abordados. 



35



36



37



38



39



40

TEATRO EM CASA - REPRISE ONLINE
No dia 30 de junho houve uma 
atração especial no Facebook 
do Sírio. O especial “Teatro 
na Tela” permitiu que todos 
pudessem rever, juntos, o 
espetáculo Bandeira de São 

João, que recebeu diversas 
indicações e prêmios no Festival 
ACESC de Teatro 2019. Antes, 
houve um breve bate papo 
com parte do elenco do Grupo 
Teatral do Sírio, mediada pelo 

diretor teatral Olavo Cavalheiro. 
A iniciativa foi um sucesso, 
permitindo a quem não viu na 
época, assistir ao espetáculo.
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Mesmo durante a pandemia o 
Clube de Leitura continuou a 
todo vapor. Porém, ao invés dos 
encontros ao vivo, os encontros 
aconteceram via aplicativo 
Hangouts. As reuniões do 
Clube de Leitura do Sírio 
acontecem toda segunda quinta-
feira do mês com mediação 
de Christianne Boulos. Para 
participar, basta ler o livro 
selecionado e comparecer 
à reunião de debate, por 
videoconferência ou híbrida.

Ao longo dos últimos meses, 
sempre com encontros online, 
os seguintes livros passaram 
pelo Clube:
A Menininha do Hotel
Metropol: Minha infância na 
Rússia Comunista (Liudmila 
Petruchévskaia) em maio; 
Agosto (Rubem Fonseca) no 
mês de junho; A Viagem do 
Elefante (José Saramago) em 
setembro; A Mulher de Trinta 
Anos (Honoré de Balzac) em 
outubro.  

Em novembro o livro da vez foi 
o romance A Transparência do 
Tempo, de Leonardo Padura e 
em dezembro foi A Balada de 
Adam Henry, de Ian McEwan. 
O próximo encontro ocorre em 
fevereiro e o livro é o clássico 
Grande Sertão: Veredas, de 
Guimarães Rosa. Participe!

CLUBE DE LEITURA

Para informações sobre 
como baixar o aplicativo 
e participar, acesse: 
http://clsirio.org.br/hangout
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O SÍRIO DO BEM NUNCA PARA
Mesmo em um ano marcado 
por uma pandemia, o Sírio do 
Bem não parou e não esqueceu 
de ninguém. Somente em 
2020 foram entregues 13.000 
máscaras. Este montante foi 
distribuído entre as seguintes 
instituições: Associação Cruz 
Verde; ITACI - Instituto de 
Tratamento do Câncer Infantil; 
GRAACC; Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo; 
Hospital A.C. Camargo; AACC - 
Associação de Apoio à Criança 
com Câncer; Instituto Amor 
Rosa; TUCCA (Associação para 
Crianças e Adolescentes com 
Câncer). 

Houve também a entrega 
de toucas, perucas lúdicas e 
cachecóis para: ITACI; GRAACC; 
Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo; Hospital Santa Paula; 
TUCCA e Casa Ondina Lobo. 
Na Associação Cruz Verde além 
destes itens houve a entrega 
também de mantas.

Durante o Drive Thru Solidário 
em apenas seis horas foram 
arrecadados: 1.300 pares 
de calçados, 2.500 peças de 
roupas, 480 quilos de alimentos 
e uma cadeira motorizada. O 
TUCCA, a Associação Maria 
Helen Drexel e o Amparo 

Maternal foram beneficiados 
com esta ação. 
Também é importante lembrar 
a realização da festa de Páscoa 
para as crianças da AACC, da 
distribuição de quinhentos 
cobertores para moradores de 
rua da zona norte da cidade 
e cem mechas de cabelos 
naturais para o Instituto 
Rapunzel Solidária. O dinheiro 
arrecadado com a Vakinha 
Solidária, mais de quatro 
mil reais, também ajudou na 
compra destes e outros itens 
que foram distribuídos ao 
longo de 2020.
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FESTA JUNINA 2020
Em 2020 a tradicional Festa 
Junina do Sírio foi substituída 
por uma nova versão, que 
respeitou todos os protocolos 
de segurança em relação 

à Covid-19. O Drive Thru 
Junino aconteceu em 27 de 
junho, um sábado, entre às 
11h e às 17h. Realizado na 
entrada do Clube, na área de 

embarque/desembarque, o 
evento possibilitou que os 
associados pudessem retirar 
um delicioso brinde produzido 
especialmente para o ocasião.
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A VOLTA DO RESTAURANTE 
ESPORTIVO
O Restaurante Esportivo reabriu 
em nove de julho totalmente 
adaptado ao protocolo assinado 
junto à Prefeitura de São Paulo. 
Mesas com capacidade máxima 
de 6 lugares e proibição de 

alteração do layout de mesas e 
cadeiras (com distanciamento 
de dois metros entre as mesas). 
O cardápio passou a estar 
disponível aos associados 
através do sistema QR Code e, 

também, foi criado o sistema 
Take Away. Aproveite o excelente 
e diversificado cardápio 
disponível nestas duas opções, 
tanto no Clube quanto em casa.
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INSTAGRAM
@CLUBESIRIO
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EXAME SOROLOGIA COVID-19
O Esporte Clube Sírio, em 
parceria com o Grupo 
Fleury, possibilitou que 
seus associados, familiares e 
amigos realizassem o teste de 
sorologia para a Covid-19 nas 
dependências do Clube. As 
coletas foram realizadas por 
profissionais do laboratório 
com total segurança e 
comodidade. A ação foi um 
sucesso e centenas de testes 
foram feitos para quem 
agendou seu horário (nos dias 

17,18,19 e 20 de junho) e 
compareceu ao Hall da Boate.
As dúvidas dos associados 
em relação à Covid-19 e ao 
exame de sorologia foram 
debatidas, dia 15 de junho, 
em uma edição extraordinária 
do Papo de Araque, no 
Facebook do Clube, com o Dr. 
Ricardo Golmia. Assim, todos 
puderam comparecer ao exame 
com todas as suas dúvidas 
respondidas. Esta edição, 
assim como todas as outras 

edições do Papo de Araque, 
está disponíveis no canal do 
YouTube do Sírio, reunidos em 
uma playlist com o nome da 
atração.
Posteriormente, fechando este 
ciclo, houve a transmissão do 
Papo de Araque ep.6: Questões 
jurídicas na Covid-19. Neste 
programa foram esclarecidas 
dúvidas sobre questões jurídicas 
envolvendo a pandemia.
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MANUTENÇÃO E MELHORIAS

Desde o início da pandemia pelo novo 
coronavírus o Clube adaptou parte da 
sua comunicação interna. O objetivo foi 
orientar associados sobre como usarem 
as instalações do Sírio com segurança 
neste período. Veja alguns exemplos 
desta nova comunicação. 

Readequação da 
sinalização pelo Clube
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MANUTENÇÃO E MELHORIAS
Mesmo com o Sírio passando 
por fechamentos totais e 
parciais a partir do mês de 
março de 2020, a manutenção 
e a conservação do patrimônio 
do Clube seguiram de forma 
exemplar. Veja alguns dos 
destaques: 

FINALIZAÇÃO DO BANHEIRO DO GINASINHO

MANUTENÇÃO DAS PASTILHAS DAS FONTEPINTURA DO TOLDO QUE LIGA A SEDE NOVA À ACADEMIA

REFORMA DO PISO DO GINASINHO
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MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO

MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO
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MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO

MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO NO ESPAÇO DAS RAQUETES



69

MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TÊNIS

ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NAS QUADRAS DE TÊNIS

RESTAURAÇÃO DO PISO DO GINÁSIO PRINCIPAL

PINTURA DAS PAREDES DAS QUADRAS DE TÊNIS
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PINTURA DA PAREDE E RECOLOCAÇÃO DAS PLACAS NO TETO DO SQUASH

NOVA ILUMINAÇÃO DO VESTIÁRIO E SAUNA FEMININA

FINALIZAÇÃO DO BANHEIRO PNE NO GINASINHO
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PINTURA DOS BLOCOS DE PARTIDA DA PISCINA COBERTA E AQUECIDA

TROCA DOS REFLETORES DO LETREIRO “EU ❤ SÍRIO”

SUBSTITUIÇÃO E MODERENIZAÇÃO DE DEZENAS DE 
QUADROS DE LUZ ESPALHADOS PELO CLUBE

INSTALAÇÃO DE NOVOS LAVATÓRIOS NO SALÃO DE BELEZA
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#SIRIOUNIDO 
O #SIRIOUNIDO foi uma das 
ações do Clube para ajudar com 
publicidade online os negócios 
de associados do Sírio. No ar 
entre os meses de abril e junho, 
a ação permitia a divulgação 
destes negócios nas redes 
sociais e Whatsapp do Clube.  

Na outra ponta da mensagem 
o #SIRIOUNIDO convocava 
os associados a apoiarem estes 
negócios, seja antecipando uma 
compra, pedindo entrega de 
comida ou contratando serviços 
a serem usados posteriormente. 
“Juntos, sempre fomos mais 

fortes e continuaremos sendo, 
ainda mais neste momento 
difícil! Faz parte da história 
do nosso Clube vencer crises 
e passar pelas adversidades, 
sempre pela força da união de 
nossa família Sírio”.
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25 ANOS 
DA ACESC
Em 05 de novembro de 2020, a ACESC 
- Associação de Clubes Esportivos 
e Sócio-Culturais de São Paulo, 
comemorou seus 25 anos de fundação. 
A festa, com presença de membros e 
diretores da associação e de todos os 
clubes filiados, aconteceu no Clube 
Hípico de Santo Amaro. Durante a 
comemoração houve uma série de 
homenagens a pessoas de grande 
importância na história da associação, 
entre elas dois representantes do 
Esporte Clube Sírio: sr. Marcelo 
Audi Cateb (Presidente da Diretoria 
Executiva) e o dr. Roberto Cabariti 
(ex-presidente do Clube).
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O LIVRO DO CENTENÁRIO             “ESPORTE CLUBE SÍRIO - 100 ANOS”
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O LIVRO DO CENTENÁRIO             “ESPORTE CLUBE SÍRIO - 100 ANOS”

FOTO AÉREA 
DA ANTIGA 
SEDE NO 
BAIRRO 
DA PONTE 
PEQUENA, DE 
1923 A 1949.

O livro comemorativo do 
primeiro século de existência 
do Esporte Clube Sírio já está 

à disposição dos associados.  
A obra, com texto de Sílvia 
Antibas, pesquisa e produção de 
Arpad Molnar, conta a história 

do Clube desde a fundação por 
jovens sírios e libaneses, em 
1917, até a inauguração do 
Marco do Centenário em 2018.
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REUNIÃO DO CONSELHO 
SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO
Em 27 de outubro de 2020, 
ocorreu a 215º reunião 
Conselho Superior de 
Administração do Esporte Clube 
Sírio. Na pauta da reunião 
estava, entre outros assuntos, 
a posse de Conselheiros 
na Categoria Eleitos e 
transferência de Conselheiros 
para a Categoria Veteranos; a 
eleição dos Membros da Mesa 
Diretiva do Conselho Superior 
de Administração (para um 
mandato de dois anos) e dos 
Membros do Conselho Fiscal (5 
efetivos e 2 suplentes) para o 
biênio 2021/2022. 
Também aconteceu a apuração 
da votação da Mesa Diretiva 
do Conselho Superior de 
Administração e dos Membros 
do Conselho Fiscal; a posse 
da Mesa Diretiva do Conselho 
Superior de Administração e 
a eleição do Presidente, Vice-
Presidente Administrativo, 
Vice-Presidente Social, 

Vice-Presidente-Esportivo, 
Secretário Geral e Tesoureiro 
Geral da Diretoria Executiva 
para o biênio 2021/2022. 
Além disso, com a presença 
da Banda do Exército, houve 
uma homenagem ao Vice-
Presidente do Conselho 
Superior de Administração, 
Sr. Fernando Elias Maluhy, por 
haver completado 80 anos, 
junto com a entrega de um 
tributo de honra e apreço em 
agradecimento pela dedicação e 
relevantes serviços prestados ao 
Esporte Clube Sírio. Na ocasião 
também houve homenagens aos 
associados falecidos.  
Desta forma a Mesa Diretiva 
do Conselho Superior de 
Administração será composta 
por: Presidente: Dr. Fábio Kadi, 
Vice-Presidente: Fernando Elias 
Maluhy, Secretário: Rodrigo 
Dib. Os membros do Membros 
do Conselho Fiscal são: Carlos 
Raif Lotaif, Chead Benedito 

Haddad, Geórgia Djouki, 
Nicolau Francisco Neto e 
Roberto Naccache. Os suplentes 
são: Roberto Badra Sallum e 
João Maurício Rahuan.
Na eleição do Presidente, 
Vice-Presidente Administrativo, 
Vice-Presidente Social, Vice-
Presidente-Esportivo, Secretário 
Geral e Tesoureiro Geral da 
Diretoria Executiva para o 
biênio 2021/2022, houve 
chapa única e vitória por 
aclamação. O novo presidente 
da Diretoria Executiva do 
Esporte Clube Sírio é o sr. 
Marcos Demetrio Haik; Vice-
Presidente Administrativo: Fábio 
Said Bittar; Vice-Presidente 
Social: Cesar Ibrahim David; 
Vice-Presidente de Esportes: 
Michel Mouaccad Júnior; 
Secretário Geral: Fábio Edson 
Bunemer; Tesoureiro Geral: 
Carlos Zarzur.
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POSSE DA NOVA DIRETORIA
A 217ª reunião do Conselho 
Superior de Administração do 
Esporte Clube Sírio, ocorrida 
em 26 de Janeiro de 2021, 
tratou entre outros temas da 
posse da Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal para o biênio 
janeiro/2021 a janeiro/2023, 
que foi eleita em outubro 
de 2020. Na ocasião, todos 

os diretores departamentais 
da gestão anterior foram 
homenageados com placas 
personalizadas. O agora, 
ex-presidente da Diretoria 
Executiva, Marcelo Audi Cateb, 
foi homenageado com um 
quadro com recordações de sua 
gestão e também uma placa 
personalizada. 

Leia a íntegra do discurso 
de posse do novo Presidente 
da Diretoria Executiva do 
Sírio, Marco Demetrio Haik, 
na página 6 desta edição. 
Também é possível conferir a 
composição da nova Diretoria 
para a gestão 2021-2023 na 
página 78.
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Presidente
Marcos Demetrio Haik
Vice-presidente Administrativo
Fábio Said Bittar
Vice-presidente Social
Cesar Ibrahim David
Vice-presidente de Esportes
Michel Mouaccad Junior
Secretário Geral
Fábio Edson Bunemer
Tesoureiro Geral
Carlos Zarzur
Diretor Secretário
Alexandre Curiati F. de Araújo
Diretor Secretário Adjunto
Luiz Felipe Dias Farah
Diretor Tesoureiro
Marcos Féres Sallum
Diretor de Controladoria
Alberto Azank Jr.
Diretor de Patrimônio
André Mouaccad
Diretor de Patrimônio Adjunto
Marcelo Maurício Nahas
Diretor de Qualidade e Processos
Rubens Chammas
Diretor Social
Luciano Zahr Razuck
Diretor Social - Experiências
Guilherme Maciel
Diretor Social - Experiências Adjunto
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UMA DOENÇA E MUITOS SINTOMAS. 

UM AVANÇADO TRATAMENTO.

MENOS EFEITOS COLATERAIS.

O CUIDADO DE GRANDES NEUROLOGISTAS.

E A MINHA QUALIDADE DE VIDA DE VOLTA.

 TUDO ISSO NUM SÓ HCor.

O HCor possui um moderno e preciso equipamento de radiocirurgia, que proporciona  

menos efeitos colaterais ao paciente em casos clínicos neurológicos com indicação  

específica. Uma possibilidade para o tratamento de várias doenças neurológicas, 

como metástases cerebrais, neuralgia do trigêmeo e neurinoma do acústico. 

Entre as nossas especialidades, além da Neurologia, estão a Cardiologia, Oncologia, 

Ortopedia, Medicina Diagnóstica e, acima de tudo, o cuidar bem.  

Oferecemos aos nossos pacientes modernas tecnologias e carinho de sobra.
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 www.hcor.com.br

Siga-nos nas redes sociais:

facebook.com/HCor.Oficial

youtube.com/user/HospitalHCor
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SAÚDE

ALIMENTAÇÃO

HOSPEDAGEM

ENSINO

LAZER

INDÚSTRIAS

COMÉRCIO

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA E HIGÊNICO
INTERFOLHADO E BOBINA 

ÁLCOOL SANITIZANTE | SABONETE LÍQUIDO

Hospitais
Clinicas Médicas
Clinicas Dentárias
Laboratórios

Hotéis
Motéis
SPA’s
Hospedarias

Faculdades
Escolas
Cursinhos

Shoppings
Clubes
Academias

Restaurantes
Bares
Lanchonetes
Fast Food
Indústria de Alimentos
Catering

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
para treinamento de 
equipe e instalação e 

manutenção de dispenser   

NOVA LINHA PULIRE
BELEZA E QUALIDADE PARA BANHEIROS INSTITUCIONAIS.


