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Saiba mais:

VISITE A LOJA CONCEITO 
E O DECORADO

VISITE DECORADO

GAFISA APRESENTA UM PROJETO ÚNICO EM MOEMA QUE 
REÚNE ARTE, ARQUITETURA E GASTRONOMIA.
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CONCEPÇÃO ARTÍSTICA DA  FACHADA

• Fitness • Brinquedoteca • Playground • Piscina com raia • Prainha • Hidromassagem 
• Piscina infantil • Solarium • Sauna seca • Pool Bar • Spa • Massagem externa
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Caros associados,

Já estamos em dezembro e este 
ano voou! Estamos vivendo o 
fim de um período atípico em 
que precisamos ser resilientes e 
criativos para navegar por mares 
desconhecidos e tempestuosos. 
Apesar de tudo, conseguimos. 
Estamos juntos e um luminoso 
horizonte se anuncia. A volta 
da normalidade das nossas 
atividades é um prenúncio de 
que tudo já deu certo. Agora 
é hora de relembrar nossa 
caminhada até aqui.

Este ano, aos poucos e com 
todos os cuidados necessários, 
retomamos uma característica 
essencial do Sírio: as festas, 
eventos e atividades. Todos os 
departamentos se esforçaram ao 
máximo no desenvolvimento 
de uma programação que 
atendesse a todos. Por tudo 
feito nos últimos meses, 
creio que foram muito bem-
sucedidos! Houve uma atenção 
especial para as atividades que 
envolveram crianças e jovens, 
tudo planejado com cuidado e 
carinho. O resultado é que neste 
ano as crianças tomaram conta 

do Sírio e, tanto nesta edição da 
revista quanto nas anteriores, é 
possível ver em matérias e fotos 
o quanto tal invasão alegrou 
nosso ano.

Como você pôde perceber, ao 
longo de 2021, o Clube passou 
por diversas intervenções. 
Algumas foram pequenas, 
outras maiores e demoradas.  
Aproveitamos o tempo em 
que o Clube esteve com as 
atividades limitadas e nos 
esforçamos ao máximo para 
mantê-lo pronto para receber 
todos vocês a qualquer 
momento. Quando a hora de 
reabrir totalmente chegou, 
ficamos atentos a todas as 
demandas e necessidades, 
conseguindo atender a todos de 
forma eficiente.  

Agora, neste fim de ano, 
encerramos um ciclo de obras e 
melhorias que elevaram o nível 
das instalações do Sírio. Sempre 
com o objetivo de valorizar 
o bem-estar, o conforto e a 
segurança de cada associado 
que frequenta nossas alamedas 

e instalações. Creio que o Sírio 
está em sua melhor forma, 
pronto para receber a todos. 

Gostaria, nesta última edição 
da nossa revista em 2021, de 
desejar, para toda a Família 
Sírio, um Feliz Natal e um 2022 
com muita saúde, alegria, paz e 
amor. E nos vemos pelo Clube, 
como sempre!

PALAVRA DO PRESIDENTE

Marcos Demetrio Haik
Presidente da Diretoria
Executiva. 
Gestão 2021-2023
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Aconteceu, dia 23 de outubro, 
o Dia das Crianças do Depam 
com muita diversão e alegria! 
As cerca de 350 crianças que 
participaram do evento tiveram 
uma programação variada 
de atividades e, entre elas, a 
mais esperada: a caça com os 
personagens do jogo Mario 
Bros, além de diversos infláveis 
e muita recreação!

DIA DAS CRIANÇAS 
DO DEPAM
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HALLOWEEN DO DEPAM
Em 5 de novembro, uma sexta-
feira, das 19h30 às 23h30, 
aconteceu mais uma edição 
do assustador Halloween do 
Depam, um dos eventos mais 
aguardados do ano. Mais de 300 
jovens e crianças testaram seus 
nervos no misterioso Labirinto 
e na arrepiante Caça ao Terror! 
O evento foi um sucesso, como 
sempre!
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O Núcleo de Vivências do 
Depam também não podia 
ficar de fora das comemorações 

de outubro, com uma 
programação especial em 
homenagem ao Dia das crianças 

e Halloween com muita alegria 
e diversão!

NÚCLEO DE VIVÊNCIAS

VOCÊ SABIA?
O Núcleo de Vivências 
do Depam conta com 
aulas específicas de 
Educação Motora e 
Educação do Movimento 
e agrega vivências e aulas 
práticas aos conteúdos 
de trabalhos manuais 
como artes e jogos de 
tabuleiros. Os associados 
de 2 a 5 anos podem 
permanecer no período 
de 3 horas com a equipe 
de professores, de terças 
a sábados, de acordo com 
a faixa etária. Traga sua 
criança para viver estes 
momentos incríveis! 
Mais informações 
no Departamento de 
Esportes.
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HALLOWEEN DA ESCOLA SÍRIO
Em 28 de outubro a criançada da Escola Sírio 
comemorou o Halloween com muitos doces e 
brincadeiras. As crianças passaram por diversos espaços 
do Clube (Restaurante Esportivo, Hall Social e Piscina 
Coberta) fazendo a brincadeira Trick or Treat (Doces 
ou Travessuras) e se divertindo para valer.
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ABERTURA DA TEMPORADA 
PRIMAVERA-VERÃO DA PISCINA SOCIAL
Dia 18 de setembro, das 9h às 
17h, aconteceu a abertura da 
Temporada Primavera Verão da 

Piscina Social. Foi um sábado 
incrível para quem veio ao 
Clube, com direito a diversas 

atrações ao redor e na piscina.
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AULA ESPECIAL DE SPINNING 
ANOS 80

No dia 9 de outubro as aulas 
de Spinning tiveram um toque 
especial, músicas dos anos 80! 
A professora Thais Menezes 
montou uma playlist com 
os melhores hits da época 
para agitar os alunos. A sala 
toda foi adaptada com luzes 
temáticas para entrar no clima 
do passado. Os associados 
adoraram voltar no tempo e 
aproveitaram para “queimar” 
umas calorias com três aulas 
animadas e com a intensidade 
lá em cima.

DANCE FITNESS E ZUMBA FITNESS 
HALLOWEEN
As aulas de ritmos da Ginástica 
Feminina (Dance Fitness e 
Zumba Fitness) entraram 
no clima do Halloween no 
mês de Outubro. O professor 

Elmo e todos participantes 
da aula vieram a caráter. 
Tivemos fantasias de todos 
os tipos, desde vampiras até 
bruxinhas. As aulas foram 

regadas de muitos ritmos e 
com uma energia muito boa. 
O Clube agradece a todas que 
participaram.
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AULA ESPECIAL DE HIDROGINÁSTICA 
OUTUBRO ROSA
O mês de outubro foi animado 
nas aulas de hidroginástica. 
No dia 23 foi realizado uma 
aula especial com o tema do 
Outubro Rosa. As professoras 
Priscila Ruiz, Fernanda, Elida 
e Cristiane fizeram uma aluna 

muito especial, agitando todas 
as alunas que participaram. O 
evento contou com músicas 
agitadas, bexigas e espaguetes 
aquáticos nas cores rosa.Todas as 
participantes adoraram. 
Ao final do evento, cada aluna 

recebeu uma rosa em campanha 
de conscientização, que tem 
como objetivo principal alertar 
as mulheres e a sociedade sobre 
a importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer 
de mama.

FESTIVAL DE VÔLEI MENORES
No dia 16 de Outubro, o 
Esporte Clube Sírio foi palco de 
um Festival de Vôlei Menores. 
A competição contou com 
a participação das equipes: 

Sírio, Sírio (choquito) e ACM 
Centro. Os jogos foram muito 
disputados e bem acirrados, 
deu orgulho de ver essa 
garotada do Juvenil jogar como 

gente grande. O resultado final 
foi o que menos importou. 
Parabéns aos atletas que 
participaram do Festival.
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BASQUETE HHH MASTER 
ESTÁ DE VOLTA

Em outubro, os jogos de 
basquete do HHH Master 
retornaram. A volta, porém, não 
conta ainda com campeonatos, 

mas com jogos amistosos. É 
emocionante ver a categoria 
retornando com os jogos e ver 
que, mesmo com esse tempo 

parado por conta da pandemia, 
os atletas não perderam sua 
forma física.

RETORNO DO CAMPEONATO 
INTERNO DE BASQUETE ADULTO
O momento mais esperado 
para o Basqueteiros do Clube 
chegou! O Campeonato Interno 
de Basquete Adulto retornou 
no dia 07 de Outubro. Esse 
momento era muito aguardado 
por todos os apaixonados pela 
modalidade. Os atletas não 
viam a hora de voltar a jogar o 
campeonato tão disputado. 
O campeonato retornou 
com as mesmas equipes do 
ano passado, que são Brasil, 
Argentina, Austrália, Estados 
Unidos e Espanha. Os jogos 
voltaram a todo vapor e muito 
disputados em todos os lances.
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I TORNEIO DE BEACH TENNIS 
PAIS E FILHOS
O primeiro torneio Pais e Filhos 
de Beach Tennis foi um sucesso!  
Marcado pelo clima alegre e 
descontraído pais, filhos, e 
presentes, puderam usufruir de 
uma tarde de muitos jogos e 
diversão.

CONFIRA OS VENCEDORES:

CATEGORIA 8 E 9 ANOS

CAMPEÕES 
José e Bernardo Guedes

VICE-CAMPEÕES
Priscila Kessar e Gustavo Ashcar

CATEGORIA 10 E 11 ANOS

CAMPEÕES
Marcos Ashcar e Luca Ashcar

VICE-CAMPEÕES   
Marcia Arruda e Henrique Arruda 

CATEGORIA 12 A 15 ANOS

CAMPEÕES
Rodrigo Arruda e Rodrigo Marcilio

VICE-CAMPEÕES 
Eduardo Monteiro 
e Matheus Francisco
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II DUPLAS MISTAS

II BEACH TENNIS DE DUPLAS

O Departamento de Tênis 
realizou a segunda edição 
do torneio Duplas Mistas, 

contando com duas chaves, 
A e B, o evento contou com a 
participação de muitos tenistas.

O torneio foi marcado por 
muita integração, um clima 
familiar e excelentes jogos!

CHAVE A
Campeões: Fernanda Yazigi e Marcos Ashcar
Vice-Campeões: Adriana Zagallo e Eduardo Monteiro

CHAVE B
Campeões: Luti Ashcar e Luca Ashcar
Vice-Campeões: Rachel Skaf e Nelson Buncanna

CONFIRA OS VENCEDORES:

CATEGORIA FEMININO A
Campeãs: Giordana Abdalla e Paula Gregório
Vice-Campeãs: Marcia Arruda e Patrícia Sousa

CATEGORIA MASCULINO A
Campeões: Eduardo Monteiro e Roberto Nascimento
Vice-Campeões: Antonin Haddad e Rafael Razuck

CATEGORIA FEMININO B
Campeãs: Soraya Katchvartanian e Renata Ciao
Vice-Campeãs: Priscila Kessar e Fabíola Thamer

CATEGORIA MASCULINO B
José Guedes e Roberto Domingues
Vice-Campeões: Bruno Soares e Diego Betinjane

Nos meses de setembro e 
outubro, o II Torneio de Beach 

Tennis de duplas movimentou 
as quadras de areia do Esporte 

Clube Sírio.
Confira os vencedores:
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X INFANTOJUVENIL
O X Infantojuvenil foi um 
verdadeiro sucesso!

Com mais um recorde de 
inscritos, 50 crianças, os nossos 

pequenos tenistas deram um 
show de carisma e alto-astral.

CONFIRA OS VENCEDORES:

BOLA VERMELHA
Campeãs: Cris Camerini e Fatima Bahdour
Vice-Campeãs: Fernanda Bludeni e Tereza Futema

BOLA LARANJA
Campeão: Gustavo Rocha
Vice-Campeão: Miguel Chamie

BOLA VERDE
Campeão: Thiago Antunes
Vice-Campeão: Luiz Fernando Silva

BOLA AMARELA
Campeão: Felipe Thamer
Vice-Campeão: Leonardo Orsi

BOLA VERMELHA
Campeão: Diego Lia
Vice-Campeão: Arthur Ferreira
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XIV LADIES SIRIO
O XIV Ladies Sirio trouxe novas e antigas 
campeãs! Depois de muitos jogos disputados as 
grandes vencedoras foram:

SET PRO MASCULINO CHAVE B
Campeão: Renato Anauate
Vice-Campeão: Bruno Lorencini

SET PRO MASCULINO CHAVE A
Campeão: Caio Esteves
Vice-Campeão: Fernando Garrafa

IV SET PRO
O IV SET PRO, torneio jogado 
em set único de 8 games, 

proporcionou muita disputa e 
fortes emoções nas quadras do 

Esporte Clube Sírio.

CONFIRA OS VENCEDORES:

CHAVE A
Campeã: Adriana Zagallo
Vice-Campeã: Fernanda Yazigi

CHAVE B
Campeã: Luti Ashcar
Vice-Campeã: Camila Moises

CHAVE C
Campeã: Julia Gattaz
Vice-Campeã: Ana Caruso
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INTERCLUBES
Os tenistas do Esporte Clube Sírio fizeram bonito no Interclubes!
Com três finais alcançadas, nossos atletas trouxeram para o Clube dois ouros e uma prata.

CATEGORIA 3M2
Campeões: Bruno Sousa, Daniel Mattar, Fabrício Rocha 
e Marcos Ashcar.

CATEGORIA 2M2
Campeões: Anis Saliba Filho, Bruno Sousa, Daniel Mattar, 
Rodrigo Lia e Zely Junior.

CATEGORIA ESPECIAL
Vice-Campeões: Antonin Haddad Bartos, Bruno Sousa, Osni Junior, Rodrigo Lia e Zely Junior.
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OUTUBRO ROSA
O mês de outubro trouxe 
consigo o retorno das 
confraternizações das nossas 

queridas tenistas. 
Com um delicioso café da 
manhã, muita integração, 

risadas e jogos, nossas 
associadas puderam relembrar 
os tempos pré-pandemia.

NOSSO ORGULHO
BRUNO SOUSA
CAMPEÃO
Categoria Duplas +35 
ITF São Paulo

SIMONE MARINO
CAMPEÃ
Categoria +35 
Torneio Tribuna Santos

TORNEIO PRÉ-MIRIM
No dia 25 de Setembro foi 
realizado o 1° Torneio da 
categoria Pré-Mirim. Crianças 
de 4 a 7 anos puderam 
vivenciar a experiência de 
participar de um torneio no 
Campo de Futebol.
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AMISTOSO SUB 9, 11 E 13
No dia 23 de outubro, 
recebemos a visita da escolinha 
de futebol Meninos da Vila 
(Santos Futebol Clube) para 
a realização de três amistosos 
pelas categorias sub 9, sub 11 

e sub 13. Foram jogos com 
muitos gols e belas jogadas. 
O Clube Sirio conseguiu sair 
com a vitória na categoria sub 
9, pelo placar de 3 a 1. Já na 
categoria sub 11, o resultado 

foi um empate de 3 a 3. Os 
Meninos da Vila levaram a 
melhor na categoria sub 13 
e saíram vencedores com um 
placar de 4 a 0.
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CAMPEONATO INTERNO 
FUTEBOL DE MENORES
No dia 11 de Setembro, demos 
início ao Campeonato Interno 
Futebol de Menores pelas 
categorias Dente de Leite e 
Infantil. A competição conta 

com quatro equipes: Ajax, 
Borussia, Wolfsburg e Inter. 
Já o Campeonato Interno da 
categoria Sub 16 teve sua 
estreia no dia 24 de Outubro, 

contemplando as equipes do 
Manchester City, Shakhtar e 
Wolfsburg.

DENTE DE LEITE AJAX DENTE DE LEITE BORUSSIA

DENTE DE LEITE INTER DENTE DE LEITE WOLFSBURG
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INFANTIL AJAX

INFANTIL BORUSSIA

INFANTIL INTER

INFANTIL WOLFSBURG

SUB 16 SHAKHTAR

SUB 16 SUB 16 MANCHESTER CITY

SUB 16 WOLFSBURG
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REABERTURA DA ARENA MAKTUB 
COPA SÍRIO VERMELHO E BRANCO
Após a finalização das obras 
de drenagem no campo de 
futebol, a Arena Maktub teve 
sua reabertura no dia 11 de 

Setembro de 2021 com jogos 
da Copa Sírio Vermelho e 
Branco. O evento marcou a volta 
dos nossos atletas à prática de 

futebol no Clube após longos 
meses de espera.

REABERTURA QUADRA SOCIETY
Após alguns meses de obra 
na quadra Society, no dia 12 
de setembro foi realizada a 
reabertura do local. Na reforma, 
além de pintura e troca do 
gradil, o gramado sintético 
foi trocado para um de última 
geração. Com a mudança, a 
quadra pôde receber, com 
mais qualidade e segurança, os 
treinos de futebol 7 Society.
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CAMPEONATO INTERNO 
DO FUTEBOL ADULTO
No mês de Setembro, após longos meses de 
espera, retomamos a tradicional Copa Sirio de 
Futebol Adulto. Nossos associados puderam, 

depois de muito tempo sem competir, voltar a 
participar do torneio pelas categorias Principal, 
Veteranos, Masters e Super Masters.

MASTERS ATLÉTICO DE MADRID

MASTERS BARCELONA

MASTERS INTER

MASTERS LIVERPOOL

PRINCIPAL ATLÉTICO DE MADRID

PRINCIPAL BARCELONAPRINCIPAL INTER
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PRINCIPAL CHELSEA

PRINCIPAL LIVERPOOL

SUPER MASTERS BORDEAUX

SUPER MASTERS LYON

SUPER MASTERS MONACO

SUPER MASTERS TOULOUSE

VETERANOS CHELSEA VETERANOS ATLÉTICO DE MADRID

VETERANOS LIVERPOOL
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CUIDADOS COM A PELE NO VERÃO
Durante o verão, aumentam as atividades realizadas ao ar livre. 
A radiação solar incide com mais intensidade sobre a Terra, 
aumentando o risco de queimaduras, câncer da pele, manchas e 
envelhecimento precoce. Por isso, não podemos deixar a proteção 
solar de lado. Veja a seguir dicas para aproveitar a estação mais 
quente do ano sem colocar a saúde em risco.

O verão é o momento de intensificar o uso de filtro solar, 
que deve ser aplicado diariamente, e não somente nos 
momentos de lazer.  Os produtos com fator de proteção solar 
(FPS) 30, ou superior, são recomendados para uso diário e 
também para a exposição mais longa ao Sol.
O produto deve proteger contra os raios UVA (indicado pelo 
PPD) e contra os raios UVB (indicado pelo FPS). Aplicar o 
produto 30 minutos antes da exposição solar, para que a pele 
o absorva. Distribuí-lo uniformemente em todas as partes de 
corpo, incluindo mãos, orelhas, nuca e pés. Reaplicar a cada 
duas horas. Porém, atenção, esse tempo diminui se houver 
transpiração excessiva ou se entrar na água.
Em crianças, inicia-se o uso do filtro solar a partir dos 
seis meses de idade, utilizando um protetor adequado 
para a pele que é mais sensível, de preferência filtros 
físicos. Recomenda-se buscar orientação com pediatra ou 
dermatologista sobre qual o melhor produto para cada caso. 
É preciso que crianças e jovens criem o hábito de usar o 
protetor solar diariamente.

FILTRO SOLAR

A quantidade de protetor solar aplicado na pele também 
interfere na eficácia. Mesmo que seja complicado 
prestar atenção à quantidade durante os momentos de 
descontração na piscina ou praia, esse cuidado não pode ser 
negligenciado. O Conselho Brasileiro de Fotoproteção, 
criou a “regra da colher de chá”, que determina a proporção 
ideal de fotoprotetor para cada parte do corpo. Dessa forma, 
deve-se usar:

QUAL A QUANTIDADE IDEAL DE 
PROTETOR SOLAR?

• Uma colher de chá no rosto, pescoço e cabeça;
• Duas colheres de chá para tronco e costas;
• Uma colher de chá para cada braço;
• Duas colheres de chá para cada perna.

ROUPAS E 
ACESSÓRIOS

Além do filtro solar, no verão 
é importante usar barreiras 
físicas como chapéu, boné, 
óculos e roupas de algodão nas 
atividades ao ar livre, pois eles 
bloqueiam a maior parte da 
radiação. 
Roupas de tecido com 
proteção ultravioleta (UV) 
são uma excelente alternativa 
principalmente para as crianças. 
São eficazes e práticas.

Dra. Natalie Haddad 

• Formada em Medicina 
pela Universidade de Santo 
Amaro (UNISA) 

• Residência médica 
em Dermatologia na 
Universidade de Santo 
Amaro (UNISA)

• Pós Graduação em 
Tricologia pela 
Universidade Federal de São 
Paulo – Escola Paulista de 
Medicina (UNIFESP) 

• Membro da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia 
(SBD) 

• Médica da Clínica Adriana 
Vilarinho
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ALUNOS DO CURSO DE DESENHO 
EXPÕEM SEUS TRABALHOS
Os alunos do curso de Desenho 
do Sírio realizaram uma 
exposição dos seus trabalhos no 
fim de setembro. Os desenhos 
foram desenvolvidos nas aulas 

online, durante a pandemia. 
As obras ficaram Hall da 
Sede Social e todos puderam 
apreciar a arte dos alunos. Venha 
conhecer as aulas de Desenho 

do Clube, as informações sobre 
dias e horários podem ser 
obtidas na Secretaria Social.
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A POLÍTICA LIBANESA: ORIGENS E DESDOBRAMENTOS 
DO CONFESSIONALISMO

O Núcleo de Cultura Árabe 
do Esporte Clube Sírio 
promoveu, no dia 23 de 
outubro na Sala Palmira, a 
palestra “A Política Libanesa: 

Origens e Desdobramentos do 
Confessionalismo”. A palestra 
sobre o Líbano foi proferida 
pela pesquisadora Natalia 
Calfat, diretora cultural do 

ICArabe. Natália Calfat é mestre 
em Ciência Política pela USP 
e foi acadêmica visitante na 
Universidade de Harvard.

CINEMA ÁRABE
Durante os meses de setembro, 
outubro e novembro, o 
Núcleo de Cultura Árabe do 
Sírio manteve a programação 
de cinema em alta no Clube, 
sempre aos sábados na Sala 
Palmira. Em 11 de setembro foi 
exibido o filme que representou 
a Palestina no Oscar 2020: 
O Paraíso Deve Ser Aqui. Em 
2 de outubro, foi exibido o 
drama Clash, filme ganhador 
de 11 Prêmios em festivais 
internacionais de cinema. Já 
em 6 de novembro, o filme 
da vez foi A Incrível Jornada 
de Jacqueline, vencedor 
de 3 prêmios em festivais 
internacionais de cinema.
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WORKSHOP: O OLHAR FOTOGRÁFICO
O workshop: O Olhar Fotográfico “como 
desenvolver seu olhar para ser mais criativo e ir 
além”, com a fotógrafa Elisete Ambar, aconteceu 
dia 2 de outubro na Sala Palmira. Os associados 
interessados pelo tema puderam aprender e trocar 
experiência sobre este fascinante universo. E, 
para todos que se interessam por fotografia, uma 
grande novidade: em breve um curso desta área 
estará disponível para todos os associados. Mais 
informações na Secretaria Social do Clube.

AULAS DE XADREZ
Aos sábados, das 11h30 às 12h30 e das 12h30 
às 13h30, acontecem as aulas de xadrez no 
Clube. As aulas gratuitas nos níveis iniciantes e 
avançados, para crianças e adultos, acontecem 
na Sala Xadrez que se localiza no 1º andar da 
Sede Social. Em breve acontecerá o Campeonato 
Interno de Xadrez, não perca!
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DESAFIO NA COZINHA - 1ª EDIÇÃO: 
RECEITAS DE FAMÍLIA
No dia 13 de outubro, o 
Departamento Cultural 
promoveu o evento Desafio na 
Cozinha - 1ª Edição: Receitas de 
Família. Cada dupla participante 
foi submetida a uma prova 
com júri especializado e 
apresentaram um prato com 
técnica, sabor e criatividade. 
Todos os pratos estavam 
maravilhosos, mas a dupla 
vendedora foi Eliane Cabarati e 
Laurence Lourenço com o prato 
Quibe Assaj com Batata Síria e 

Coalhada. A segunda colocação 
ficou com a dupla Regina Rossi 
e Solange Santos (Tagliatelle a 
panna com ervilhas e presunto 
e tomates recheados à moda 
bolognesa) e em terceiro ficou 
a dupla Lucilena Joseph e Sylvia 
Favero (Peixe português). 
As demais duplas participantes 
foram: Luiz Carrer e Victor 
Carrer (Camarão à húngara), 
Cassia Halti e Eliana Jalbut 
(Peixe), Angela Chaguri e Lucia 
Melega (Berinjela), Larissa 

Arida e Nabil Arida (Camarão), 
Ibrahim Accaaoui e Andreia 
Stokna (Camarão na telha), 
Ricardo Bdayoui e Sylvia Skaf 
(Fraldinha assada com risoto 
caprese) e Angela Mirna e 
Mariana Mirna (Cuscuz). As 
receitas da dupla vencedora e 
das que ficaram em segundo 
e terceiro lugares terão suas 
receitas incluídas como Prato 
do Dia em diversos finais de 
semana no restaurante do 
Clube.
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GOLPE NO ASILO
Em outubro, nos dias 
23,24,29,30 e 31 houve a 
encenação da comédia “Golpe 
no Asilo”. Com texto de Olavo 
Cavalheiro e encenada pelo 

Grupo Teatral Sírio, teve todas 
as suas apresentações lotadas e 
foi muito elogiada. A peça ficou 
em primeiro lugar na Categoria 
Espetáculo Adulto e também 

amealhou diversos prêmios 
individuais na Maratona 
Cultural ACESC 2021. 
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A BRUXINHA QUE ERA BOA
Nos dias 6, 7 e 28 de novembro 
no Teatro do Clube houve a 
encenação de um clássico de 
Maria Clara Machado, com 
direção de Olavo Cavalheiro, 
a peça infantojuvenil “A 
Bruxinha que era Boa”. As 

crianças e suas famílias lotaram 
o Teatro nas três apresentações 
da peça. Assim como “Golpe 
no Asilo” esta peça também 
recebeu diversas premiações na 
Maratona Cultural ACESC 2021. 
Vale destacar que esta peça era 

a única composta apenas com 
atores e atrizes infantojuvenis e 
concorreu com produções que 
uniam adultos e crianças na 
encenação.
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NOITE DO DABKE
A Noite do Dabke 2021 aconteceu em 6 de 
novembro, no Restaurante Social, e foi um 
sucesso. Os associados e convidados que 
compareceram ao evento foram brindados 
com um show de Naheda Beydoun (finalista 
do programa Canta Comigo), dança do ventre, 
comidas típicas árabes e muito Dabke.
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23ª MARATONA CULTURAL ACESC
Na noite de 26 de novembro, o Teatro Sérgio 
Cardoso foi palco da Premiação da 23ª Maratona 
Cultural ACESC 2021. Como não poderia 

deixar de ser o Esporte Clube Sírio teve muitas 
indicações e premiações. Confira a lista desta 
edição da Maratona.

THE VOICE ACESC JUNIOR
1º LUGAR CANTOR JUNIOR: 
RAPHAEL HALTI JORGE
1º LUGAR CANTORA JUNIOR: 
GIOVANNA GIMENES NICOLINI BREANZA
 
DANÇA TÍPICA INFANTO JUVENIL
1º LUGAR: 
NAPOLETANA

BALLET CLÁSSICO ADULTO
2º LUGAR: 
DOM QUIXOTE

ARTES PLÁSTICAS CERÂMICA
2º LUGAR: 
VIVIAN WEHBA 
3º LUGAR: 
ANGELA MINA PEREIRA

LITERATURA CRÔNICA ADULTO
3º LUGAR: 
CAMILA M. BOUERI

TEATRO INFANTO JUVENIL
A BRUXINHA QUE ERA BOA
1º LUGAR  ATRIZ COADJUVANTE INFANTO JUVENIL: 
BEATRIZ DIB TAGLIA
ATRIZ REVELAÇÃO INFANTO JUVENIL: 
MARIANA CURY KOLOSZUK
2º LUGAR CENOGRAFIA INFANTO JUVENIL: 
RONNEY TIAGO E OLAVO CAVALHEIRO
3º LUGAR FIGURINO INFANTO JUVENIL: 
FERNANDA WALESKO
2º LUGAR MAQUIAGEM INFANTO JUVENIL: 
FERNANDA WALESKO

1º LUGAR  ILUMINAÇÃO INFANTO JUVENIL: 
RONNEY TIAGO
3º LUGAR  TRILHA SONORA INFANTO JUVENIL: 
OLAVO CAVALHEIRO
3º LUGAR  DIREÇÃO INFANTO JUVENIL: 
OLAVO CAVALHEIRO
3º LUGAR  ATRIZ PROTAGONISTA INFANTO JUVENIL: 
MARIANA CURY KOLOSZUK
4º LUGAR  ESPETÁCULO INFANTO JUVENIL: 
A BRUXINHA QUE ERA BOA

TEATRO ADULTO
GOLPE NO ASILO
2º LUGAR  CENOGRAFIA: 
OLAVO CAVALHEIRO
3º LUGAR  FIGURINO ADULTO: 
FERNANDA WALESKO
1º LUGAR  MAQUIAGEM: 
ELENCO 
2º LUGAR  ILUMINAÇÃO: 
RONNEY THIAGO
2º LUGAR  TRILHA SONORA ADULTO: 
OLAVO CAVALHEIRO
1º LUGAR   DRAMATURGIA ADULTO: 
GOLPE NO ASILO
1º LUGAR   DIREÇÃO ADULTO: 
OLAVO CAVALHEIRO
1º LUGAR  - ATRIZ COADJUVANTE ADULTO: 
FERNANDA MOGRABI HANNUN JABBOUR
2º LUGAR   ATOR COADJUVANTE ADULTO: 
RICARDO BITTAR
3º LUGAR   ATOR COADJUVANTE ADULTO: 
WILLIAM LUCA CABARITI
1º LUGAR  MELHOR ESPETÁCULO ADULTO:
GOLPE NO ASILO
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ENTREGA DOS 
CERTIFICADOS DA ROYAL
As alunas do Ballet do Sírio, que participaram do Exame 
da Royal Academy of Dance, receberam os certificados da 
instituição em novembro. A Revista Sírio registrou este 
emocionante momento. Parabéns às alunas!
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SÍRIO DO BEM: SOLIDARIEDADE 
BENÉFICA PARA QUEM RECEBE E 
PARA QUEM AJUDA
A solidariedade não faz bem 
apenas para quem a recebe, mas 
também para as pessoas que 
arregaçam as mangas e fazem 
as vidas de outras um pouco 
melhores. É o que tem provado 
o Sírio do Bem, departamento 
de filantropia do Esporte Clube 
Sírio, especialmente nesses 
últimos anos, em que o Brasil e 
o mundo têm enfrentado tantos 
desafios.

Um dos projetos em que isso 
fica ainda mais evidente é o 
“Peruca dos Sonhos”, idealizado 
por Rita de Cássia Halti, diretora 
do Sírio do Bem, em 2018. 
O objetivo era criar perucas 
lúdicas em encontros semanais 
para as crianças que estavam 
em tratamento oncológico em 
hospitais na cidade de São Paulo. 
A diretora queria levar alegria e 
conforto. 

“As crianças que passam 
pelo tratamento oncológico 
muitas vezes não têm noção 
da gravidade da doença, mas 
precisam batalhar contra o 
preconceito, a exclusão e o 
bullying. As perucas são muito 
bonitas e ajudam essas crianças 
no processo de autoestima, 
segurança emocional e 
socialização, além de estimular 
a quimioterapia”, explica a 
diretora. 

“Não é recente a percepção 
de que ajudar ao próximo 
provoca satisfação e alegria, 
beneficiando não somente ao 
auxiliado, mas também àquele 
que auxilia. Na antiga Grécia, 

os ensinamentos do filósofo 
Aristóteles já apontavam nesta 
direção, havendo inclusive 
uma palavra, EUDAIMONIA, 
que numa tradução livre 
significa a “ética da felicidade 
“. Todos que se dedicam à 
filantropia são testemunhas 
deste encantamento”, ressalta o 
médico endocrinologista Ricardo 
Hauy Marum.

Marum explica que a filantropia 
provoca emoções positivas 
tanto em pacientes quanto nos 
voluntários e isso pode ser 
comprovado cientificamente. 

“Nós, por exemplo, da 
AMLB, quando atendemos 
refugiados políticos, num 
espaço gentilmente cedido pelo 
Hospital do Coração, sentimos 
circular a força benévola da 
entrega ao próximo. O clima 
é evidentemente prazeroso. 
Como médico endocrinologista, 
permito-me colocar a seguinte 
questão: há algum ramo da 
ciência que nos ajude a entender 
e comprovar este fenômeno? 
Sim, trata-se da neuro-psico-
imuno-endocrinologia. 
Trabalhos científicos publicados 
deste esforço interdisciplinar 
demonstram e reafirmam 
que as emoções positivas, os 
sentimentos e os afetos gerados 
na ação filantrópica atuam 

modulando a defesa imunológica 
e são blocos fundamentais para a 
nossa construção de resiliência, 
vitalidade e da própria satisfação 
na vida. Observando as respostas 
químicas e elétricas do cérebro 
humano, durante a vivência 
do voluntariado, verifica-se 
o aumento de atividade nas 
vias neuronais liberadoras de 
dopamina, um dos principais 
neurotransmissores do sistema 
de recompensa. Como parte 
da integração das respostas 
dos nervos e das glândulas 
endócrinas, a neuro-hipófise 
libera a famosa oxitocina, 
hormônio que produz emoções 
positivas em contextos de 
socialização e os níveis de 
endorfinas também estão 
elevados. Muitas luzes serão 
geradas no futuro, por outros 
tantos estudos nesta área, mas 
você pode ser a prova mais viva 
desta tese. Venha receber e dar 
deste contentamento e desta 
graça”, pontua o Dr. Marum.

O Departamento de Filantropia 
Sírio do Bem conta com a 
participação de 70 voluntárias, 
associadas e não associadas 
ao clube e atende hospitais, 
orfanatos e asilos. As voluntárias 
já confeccionaram cerca de 30 
mil peças, como perucas, itens 
de tricô e crochê, como colchas, 
cachecol, mantas, sapatinhos, 
coletes, e 13.500 máscaras de 
proteção, que passam por um 
rigoroso controle de qualidade 
e são devidamente embaladas 
e doadas para instituições. As 
perucas lúdicas são doadas 
juntamente com as máscaras 
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e um cartão com mensagem 
motivacional para alimentar a 
força, a coragem e levar conforto 
e carinho para pacientes e 
familiares. 

Rita conta que mesmo com as 
dificuldades e o distanciamento 
provocados pela pandemia, 
o Sírio do Bem não parou 
o trabalho e as voluntárias 
dedicaram-se ainda mais à causa. 
“Conseguimos aumentar o 
número de doações neste 
período de pandemia. A ação 
foi muito importante para os 
hospitais porque o número 
de doações que eles recebiam 
diminuiu. Então, as voluntárias 
conseguiram de alguma 
forma driblar esse momento e 
direcionar todo stress, tristeza 
e medo, provocados pela 
pandemia para dar continuidade 

no trabalho. O que foi muito 
benéfico para elas e não só para 
quem foi auxiliado”, continuou 
a diretora. 

O Sírio do Bem também 
promoveu campanhas de doação 
de sangue, alimentos, agasalhos 
e cobertores. As doações foram 
entregues em asilos, orfanatos, 
casa de apoio à mãe solteira e 
hospitais. Os cobertores foram 
doados para pessoas em situação 
de rua.

A publicitária Cristina Letayf, que 
é voluntária, reforça que é um 
dever cívico ajudar e a alegria de 
quem recebe a doação a torna 
uma cidadã mais completa. 
“A felicidade das crianças se 
achando bonitas com as toucas 
de princesa, os idosos alegres 
por ganharam roupas de crochê 
e darmos atenção a eles, os 
olhos brilhando das mães cujas 
crianças recebiam as doações e 
davam um sorriso no meio de 
tanta luta, tanta dor. Os acolhidos 
nos abraçam forte, gostoso, com 
muita sinceridade. É maravilhoso 
sentir essa energia. Fica a vontade 
de ajudar mais”, conta Letayf. 

O sentimento de união 
estimula a ampliação das 
ações assistenciais. “A área de 
filantropia do Esporte Clube 
Sírio, ampliou o atendimento 
para as campanhas de cestas de 
alimento, doação de roupas, 
cobertores, além das peças de 
crochê que atendem hospitais 
do Brasil afora. Não parou nem 
1 minuto. E para quem está com 
fome, perdeu a casa e depende 
de doações, faz toda diferença. 
É o resgate da humanidade da 
pessoa, até para ela sair com 
mais confiança para enfrentar 
a vida. Só vamos evoluir como 
sociedade quando todos 
conseguirem dar esse passo 
juntos”, diz Cristina.

Para a arquiteta Eliane Cardoso 

Teixeira Bulos, ser voluntária 
do Sírio do Bem envolve um 
sentimento de gratidão e 
plenitude, que enche o coração 
de alegria. Ela conta sobre um 
momento especial que passou 
com uma das crianças atendidas. 
“Estava no TUCCA e durante uma 
festa com entregas de nossos 
trabalhos observei uma mãe 
cansada, triste e sem paciência 
com sua filha que estava em 
acelerado processo de perda de 
visão decorrente de um câncer 
macular. Tomei a pequena nos 
braços e como ela desejava, 
fomos dançar. Passados alguns 
minutos, perguntei seu nome e 
ela abriu um sorriso lindo e disse 
“Sophia”, nome da minha filha. 
Esse momento se tornou muito 
especial, mostrou que sim, ali eu 
deveria estar naquele momento.”

Ela acredita que o carinho e o 
afeto minimizam o processo 
sofrido que as crianças e os 
familiares enfrentam.
 “Fazemos as peças com muito 
amor. Em relação às pessoas 
que estão em tratamento do 
câncer e recebem uma touca de 
princesa (minha especialidade), 
isso resgata a autoestima e as 
transportam para um mundo 
mágico, ostentando coroas, laços 
e flores. O semblante se ilumina 
e o sorriso logo vem, alegrando 
mães e pais e inundando nossa 
alma de felicidade.”

A voluntária Débora Malta conta 
que o Sírio do Bem fez sua 
sensibilidade ser aprimorada 
com a troca de carinho entre os 
pacientes e os voluntários. “Eu 
me recordo de um menino com 
câncer, de seu olhar surpreso e 
feliz ao receber um gorro de 
personagem. A pureza e alegria 
dele no olhar, foi lindo de 
ver! O importante do trabalho 
voluntário é de agregar e 
acolher com carinho quem está 
num momento difícil, é muito 
gratificante”
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TRABALHO FUNDAMENTAL PARA QUEM 
ENFRENTA UM MOMENTO DIFÍCIL

Denise Alcina Siqueira, 
assistente social da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo, uma 
das entidades atendidas pelo Sírio 
do Bem, afirma que o trabalho 
é de extrema importância para 
todos os beneficiados que 
recebem muito amor e carinho 
do grupo voluntariado 

“É muito gratificante ver outros 
grupos ajudando ao próximo 
sem medir nenhum esforço. O 
significado é tão profundo que 
vai muito além da doação em si, 
como o impacto no psicológico 
de cada criança e familiares 
ao receber as doações, são 
tantas alegrias, amor, carinho e 
satisfação por eles que por um 
segundo esquecem o que estão 
passando. Deus abençoe a todas 
as voluntárias do Sírio do Bem”, 
afirma a profissional. 

Outra atividade do Sírio do 
Bem é proporcionar às crianças 
atendidas pela Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo 
uma tarde no Esporte Clube 
Sírio em época de final de ano. 
Mas isso não será possível em 
2021, por conta das restrições 
impostas pela pandemia de 
covid-19. “As crianças almoçam, 
participam de oficinas e brincam, 
assistem shows de palhaços e 
mágicos.  No final, tem papai 
Noel que distribui presente 
para as crianças e cestas básicas 
para as mães. Infelizmente, a 
recomendação 
da equipe 
médica da Santa 
Casa é que não 
tenha a atividade 
social devido 
à pandemia”, 
explica Rita.

DOAÇÕES:
PARA QUEM SE INTERESSAR EM AJUDAR, PODE SER VOLUNTÁRIO OU FAZER UMA 
DOAÇÃO AO SÍRIO DO BEM. BASTA ENTRAR EM CONTATO COM A SECRETARIA DO 
ESPORTE CLUBE SÍRIO OU ACESSAR A PÁGINA @PROJETO.PERUCASDOSSONHOS NO 
INSTAGRAM. 

O CLUBE SÍRIO ACEITA DOAÇÕES DE FRALDAS, LEITE, MUCILON, MÁSCARAS, AVENTAIS 
DESCARTÁVEIS, LUVAS EM CAIXAS FECHADAS E LÃ 100% ACRÍLICA (PARA NÃO CAUSAR 
ALERGIA), QUE SÃO UTILIZADAS PARA FAZER SAPATINHOS, MEIAS E CASACO PARA AS 
CRIANÇAS. AS DOAÇÕES PODEM SER DEIXADAS NO DEPARTAMENTO DE FILANTROPIA 
DO ESPORTE CLUBE SÍRIO, QUE FICA LOCALIZADO NA AVENIDA INDIANÓPOLIS, 1192 - 
PLANALTO PAULISTA.

Depoimento Dr. Marum

Não é recente a percepção de que ajudar ao próximo 
provoca satisfação e alegria, beneficiando não somente ao 
auxiliado, mas também àquele que auxilia. Da antiga Grécia, 
os ensinamentos do filósofo Aristoteles já apontavam nesta 
direção, havendo inclusive uma palavra, EUDAIMONIA, 
que numa tradução livre significa a “ética da felicidade 
“. Todos que se dedicam à filantropia são testemunhas 
deste encantamento. Nós, por exemplo, da AMLB, quando 
atendemos refugiados políticos , num espaço gentilmente 
cedido pelo Hospital do Coração, sentimos circular a força 
benévola da entrega ao próximo. O clima é evidentemente 
prazeiroso. Como médico endocrinologista, permito-me  
colocar a seguinte questão: há algum ramo da ciência que nos 
ajude a entender e comprovar este fenômeno? Sim , trata-se 
da neuro-psico-imuno-endocrinologia. Trabalhos científicos 
publicados deste esforço interdisciplinar demonstram e 
reafirmam que as emoções positivas, os sentimentos e os 
afetos gerados na ação filantrópica atuam modulando a 
defesa imunológica e são blocos fundamentais para a nossa 
construção de resiliência, vitalidade e da própria satisfação na 
vida. Observando as respostas químicas e elétricas do cérebro 
humano, durante a vivência do voluntariado , verifica-se 
o aumento de atividade nas vias neuronais liberadoras de 
dopamina, um dos principais neurotransmissores do sistema 
de recompensa. Como parte da integração das respostas dos 
nervos e das glândulas endócrinas, a neuro-hipófise libera a 
famosa oxitocina, hormônio que produz emoções positivas 
em contextos de socialização e os níveis de endorfinas 
também estão elevados. Muitas luzes serão geradas no 
futuro, por outros tantos estudos nesta área, mas você pode 
ser a prova mais viva desta tese. Venha receber e dar deste 
contentamento e desta graça. Abraço a todos.
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HAPPY HOUR NO TARTUS
O Departamento Social trouxe 
mais uma novidade para os 
associados: o Happy Hour 
no Tartus! Com direito a boa 
música, drinks e comidas de 

boteco o evento reuniu amigos, 
em um ambiente aberto, ao 
lado da linda Piscina Social. As 
próximas edições do Happy 
Hour devem contar com banda 

ao vivo e DJ´s e você pode 
indicar o que deseja ver. Para 
isso, basta deixar o material da 
banda ou DJ para análise no 
balcão da Secretaria Social.
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CELEBRAR É PRECISO
Muita música, open bar, open 
food e muita vontade de festejar 
novamente. Foi com esta vibe 
que aconteceu, em 25 de 
setembro, o Celebrar é Preciso! 

- Aperitivo Raízes 2021. Quem 
compareceu no ensolarado 
sábado no Restaurante Social 
pode celebrar a vida em um 
evento sensacional.
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UMA TARDE NA ITÁLIA
O Departamento Social de 
Experiências do Esporte 
Clube Sírio promoveu, dia 23 
de outubro no Restaurante 
Social, o evento “Uma Tarde 

na Itália” - um almoço com 
harmonização de vinhos 
italianos. Os associados que 
compareceram ao Restaurante 
Social apreciaram ótimas 

harmonizações em um evento 
classificado como excelente por 
todos.
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PETIT CHARUTO
Dia 11 de novembro, aconteceu 
mais uma edição do Petit 

Charuto. O encontro, que já 
está virando tradição, aconteceu 

no Tartus Lounge & Bar e foi 
um sucesso. Confira as fotos!
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R. Carlos de Sousa Nazaré, 230 (Trav. 25 de Março) - SP          (11) 3228-0500            (11) 94790-2921

www.reidacutelaria.com.brreidacutelaria

A “Rei da Cutelaria®” está localizada em uma travessa da famosa Rua 25 de Março, e 
durante sua trajetória tornou-se referência em Cutelaria e utensílios para Gastronomia. 

Aqui é o lugar certo para quem deseja dar mais elegância às ceias de Natal e Réveillon e 
também presentear pessoas queridas, com variados produtos da mais alta qualidade e 
brindes personalizáveis.

Há mais de meio século construindo História
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INSTAGRAM
@CLUBESIRIO
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SALÃO DE BELEZA
Desde o final de setembro, o 
Clube tem um novo parceiro 
do Salão de Beleza, o Les Deux 
Coiffeur. Melhorias e novos 
serviços foram agregados, mas, 

o principal, os profissionais que 
você conhece continuam lá, 
além dos integrantes da nova 

equipe. Venha conhecer o Les 
Deux Coiffeur no 1º andar da 
Sede Social.

NOVO WI-FI DO SÍRIO
Nas últimas semanas o serviço 
de internet Wi-Fi do Esporte 
Clube Sírio tem passado 
por melhorias. Estão sendo 
substituídos os equipamentos 
antigos por outros mais 
modernos, além disso está 
sendo também ampliada a 
quantidade de pontos de acesso 
à internet.

Os novos equipamentos 
(UniFi M Pro) garantem 
maior estabilidade de conexão, 
um maior alcance do sinal 
e maiores velocidades de 
uso. O sinal de Wi-Fi alcance 
todo o Clube e, em locais de 
uso intenso, a melhora da 
velocidade da internet pelos 
associados será perceptível 

já que existem novos 
pontos no Espaço Tartus, no 
Restaurante Esportivo, no 
Salão de Cabelereiro e dentro 
da Academia. E lembre-se, 
para usar o Wi-Fi do Clube é 
necessário solicitar um login no 
balcão da Secretaria Social. 
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IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA NO JARDIM DA PRAÇA DOS ESPORTISTAS

MELHORIAS

NOVOS POSTES DE ILUMINAÇÃO EM LED

NOVA ILUMINAÇÃO EM LED DA QUADRA EXTERNA

NOVOS POSTES DE ILUMINAÇÃO EM LED
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OBRAS NO ACESSO À NOVA SALA DE MASSAGEM FEMININA

NOVA SALA DE MASSAGEM FEMININA
NOVOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 
NO RESTAURANTE ESPORTIVO
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IMPLANTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NO CORREDOR ENTRE AS QUADRAS DE TÊNIS

MANUTENÇÃO E PAISAGISMO

MANUTENÇÃO E PAISAGISMO

NOVO JARDIM COM NOVO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO
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IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA NO JARDIM DA PRAÇA DOS ESPORTISTAS

INSTALAÇÃO E DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL NO HALL SOCIAL

NOVAS LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA
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NOVA ILUMINAÇÃO 
EXTERNA DA SEDE ANTIGA
Você reparou que nestes últimos 
meses, a fachada lateral da Sede 
Antiga do Clube esteve ainda 
mais linda, com iluminação 
cênica alusiva ao Outubro Rosa 
e ao Novembro Azul? Esta nova 
iluminação permite inúmeras 
possibilidades de combinação 
de cores e destaca ainda mais 
o painel artístico que reveste 
as duas extremidades do 
edifício Rizkallah Jorge (Sede 
Antiga). Este painel chama-
se “Integração” e foi criado 
exclusivamente para o Clube 
pela renomada artista plástica 
Maria Bonomi, em 1976. 
Bonomi é uma renomada artista 
plástica, nascida na Itália e suas 
atividades artísticas são muitas. 
É gravadora, escultora, pintora, 
muralista, curadora, figurinista, 
cenógrafa e professora, tendo 
produzido grandes obras para 
espaços públicos. Seu avô era 
Giuseppe Martinelli, que ficou 
famoso na cidade, por ter 
mandado construir o Edifício 
Martinelli, prédio mais alto da 
cidade no início do século 20.
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VOCÊ CONHECE A CÂMARA DE 
COMÉRCIO ÁRABE-BRASILEIRA?
A Câmara de Comércio 
Árabe-Brasileira (CCAB) 
é uma entidade que atua 
há mais de 69 anos com 
o propósito de conectar 
brasileiros e árabes para 
promover o desenvolvimento 
econômico, social e cultural, 
tendo ao longo dos anos 
alcançado papel fundamental 
no desenvolvimento do 
relacionamento entre esses dois 
povos. Em entrevista à Revista 
Sírio o presidente da Câmara 
de Comércio Árabe-Brasileira, o 
diplomata Osmar Chohfi, conta 
um pouco mais sobre a relação 
entre as duas entidades.

Revista Sírio: Qual o papel da 
Câmara de Comércio Árabe-
Brasileira?
Drº Osmar Chohfi: Nosso 
objetivo é basicamente é 
promover o comércio do 
Brasil com os vinte e dois 
países do mundo árabes. Mas 
não só isso, temos também 
um papel de promover uma 
maior aproximação social e 
cultural também entre o Brasil 
e os países árabes. Em 2022 
faremos setenta anos e estamos 

num momento de crescimento. 
Nós temos um escritório 
internacional em Dubai e, 
em janeiro, iremos abrir um 
outro no Cairo (Egito). Por 
fim, um pouco mais adiante 
teremos um terceiro escritório 
em Riad, capital da Arábia 
Saudita. Aqui em São Paulo 
fica nossa sede, mas temos um 
escritório também em Itajaí, 
em Santa Catarina. Grande 
parte das exportações para os 
países árabes saem do porto de 
Itajaí, então nós abrimos um 
escritório lá para ficar mais 
próximo dos exportadores.

Revista Sírio: Pode nos contar 
um pouco sobre a relação entre 
a CCAB e entidades como o 
Esporte Clube Sírio?
Drº Osmar Chohfi: Nos 
relacionamentos com todas as 
entidades da nossa comunidade 
e não poderia ser diferente com 
o Esporte Clube Sírio. Inclusive, 
recentemente, eu tive o prazer 
de receber aqui o Presidente da 
Diretoria Executiva do Clube, 
Marco Haik*. Na oportunidade 
discutimos as possibilidades 

de fazer programas conjuntos, 
sobretudo na área social e 
cultural. Acho importante 
estas conversas pois, todas as 
entidades da nossa comunidade, 
tem um bom relacionamento 
e a CCAB como parte destas 
entidades mantém o diálogo 
aberto com todas. 

Revista Sírio: Inclusive esta 
proximidade também pode ser 
vista em relação ao membro do 
Conselho da CCAB, não?
Drº Osmar Chohfi: Exatamente, 
esta relação é tão próxima que 
temos alguns ex-presidentes 
do Clube como nossos 
conselheiros. O atual Vice-
Presidente, Fabio Bittar, é um 
deles. Além disso temos no 
Conselho os senhores Walid 
Yazig, Mário Rizkallah, Raul 
Sarhan, Roberto Cabaritti, 
Marcelo Cateb e Fábio Kadi. 
Eu mesmo sou associado do 
Esporte Clube Sírio, então é 
uma relação muito fraternal já 
que somos, afinal, uma grande 
família.

*Esta visita foi tema de matéria na 
revista Sírio nº281, pág.48

PRESIDENTE DA CCAB EM FRENTE AOS QUADROS QUE HOMENAGEIAM OS PRESIDENTES 
QUE JÁ PASSARAM PELA ENTIDADE.

EMBAIXADOR OSMAR CHOHFI, PRESIDENTE DA CCAB.
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VISITA DO CÔNSUL-GERAL 
DA REPÚBLICA ÁRABE SÍRIA
O Cônsul-Geral da República Árabe Síria em São 
Paulo, srº Amjad Qassem Agha, realizou uma 
visita de cortesia ao Esporte Clube Sírio em 20 de 
novembro. O cônsul foi recebido pelo Presidente 
da Diretoria Executiva do Clube, Marcos 
Demetrio Haik, que mostrou as dependências do 

Clube ao convidado. Após este pequeno tour pelo 
Sírio houve uma reunião que também contou 
com o  Vice-presidente Administrativo, Fábio 
Bittar, o Vice-Presidente Social, Cesar David, o 
Diretor Cultural Gabriel Sayegh e também com os 
associados Fuad Aschar e Fabio Trabulsi.
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REUNIÃO DO CONSELHO ACESC

Em 2 de dezembro aconteceu 
a última Reunião do Conselho 
ACESC de 2021. Desta vez, 
coube ao Esporte Clube Sírio 
sediar a reunião. Foi um 

momento de celebrar a união 
de todos os clubes associados, 
que se mostrou essencial para 
superar os desafios e aproveitar 
as oportunidades que este 

ano trouxe. Durante o evento 
também houve espaço para 
agradecer e homenagear as 
pessoas que fizeram a diferença 
na atuação da ACESC em 2021.  

A partir de janeiro de 2022 
o Presidente da Diretoria 
Executiva do Esporte Clube 
Sírio, Marcos Demetrio 
Haik, assume como Vice-
Presidente do Conselho 
Superior da ACESC, assim 
como o presidente do Esporte 
Clube Pinheiros, Ivan Castaldi 
Filho, estará na presidência 
do Conselho da ACESC. Outra 
representante do Clube, a 
Diretora Cultural Lia Mara Jorge 
Aloe, assumirá como Diretora 
Solidária da instituição.
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HOMENAGEM 
A ARPAD MOLNAR
Em um encontro marcado 
pela emoção e pelas boas 
lembranças o Esporte Clube 
Sírio realizou uma singela 
homenagem a Arpad Molnar 
(1946 – 2021), histórico 
colaborador do Clube e que 
faleceu recentemente. Realizado 
na Sala Palmira, este momento 
reuniu a família de Arpad 
Molnar, a diretoria do Sírio e 
representantes de funcionários 
da instituição. Houve palavras 
de carinho e emocionadas da 
esposa do srº Arpad, senhora 
Arlete, do Presidente do 
Conselho de Administração, 
Fabio Kadi, o Secretário do 
Conselho de Administração 
e ex-presidente da Diretoria 
Executiva, Marcelo Audi Cateb e 
do atual Presidente da Diretoria 

Executiva, Marcos Demetrio 
Haik.  

Em seu discurso, entre 
outros pontos, ele relembrou 
o extenso histórico de 
colaboração do homenageado 
em relação ao Clube e finalizou 
dizendo: “Arpad nos deixará 
saudades, mas, D. Arlete e 
Fernando, tenham certeza que 
ele estará para sempre presente 
em nossas lembranças, assim 
como se fará presente em cada 
parte do Clube Sírio, local 
que ele ajudou a resgatar a 
memória, preservar e promover 
nossa história centenária. Por 
favor, recebam nesta noite esta 
homenagem, com respeito e 
carinho ao nosso grande amigo 
Arpad.”
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A TRANSFORMAÇÃO DO MUNDO 
COMEÇA NO OLHAR INOVADOR 
DA CRIANÇA

O que você traz dentro de si 
gera efeitos para o cotidiano 
e o resultado das suas ações 
depende de uma forma positiva 
de enxergar as mudanças, assim 
como o olhar da criança.
 
A pandemia despertou a 
humanidade para o consciente 
coletivo, durante esses últimos 
dois anos muitas ações e 
movimentos sociais foram 
impulsionados com o intuito 
de ajudar o próximo e também 
de se permitir ser ajudado. 

Aqui no Lar Sírio, atuamos 
com diversas ações e projetos 
sociais para o enfrentamento 
de tantas desigualdades, a fim 
de oferecer mais oportunidades 
a crianças e adolescentes em 
vulnerabilidade e risco social.

‘’Cada criança é um ser inédito. Uma palavra de Deus que não se repete mais.’’ 
Emílio Bonduki
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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
Luiz Felipe Dias Farah
Diretor Secretário Adjunto
Marcelo Mercante
Diretor Tesoureiro
Marcos Féres Sallum
Diretor de Controladoria
Alberto Azank Jr.
Diretor de Patrimônio
André Mouaccad
Diretor de Patrimônio Adjunto
Marcelo Maurício Nahas
Diretor de Qualidade e Processos
Rubens Chammas
Diretor Social
Luciano Zahr Razuck
Diretor Social - Experiências
Guilherme Maciel
Diretor Social - Experiências Adjunto
Roberto Anbar
Diretor Social - Eventos Especiais
Fabio Eduardo D. Fronterotta
Diretor de Suprimentos
Marcelo Cury
Diretora de Suprimentos Adjunto
Henrique Gebara Bergamaschi
Diretora Cultural
Lia Mara Jorge Aloe 
Diretor Cultural - Árabe
Gabriel Sayegh
Diretora de Danças
Nicole Agresta Joseph

Diretora de Filantropia
Rita de Cássia Halti
Diretor Recreativo
Iskandar Rachid Jabbour
Diretor de Sede
Georges E. Emmanouilides
Diretora de Sede - Setor Feminino
Andrea F. Sallum
Diretora de Bar e Restaurante
Silmara J. Emmanouilides
Diretora de Bar e Restaurante Adjunta
Fabiana Caetano Kadi
Diretor de Inovação e T.I.
Messias Lucca Cabaritti Jr,
Diretor de Inovação e T.I. Adjunto
Omar Tabach
Diretor de Eventos
Celio Saccab
Diretor de Marketing

Georges Alberto Zein
Diretor de Marketing - Criação
Mauro Villas Bôas
Diretor de Marketing - Gestão

Paulo Cesar Braga Gubeissi
Diretor de Recursos Humanos
Michel Mouaccad Junior
Diretor de Recursos Humanos Adjunto
Elias Ibrahim Nemes Junior
Diretor de Esportes
Alexandre Curiati F. de Araújo
Diretor de Esportes
Elias Bulos Neto
Diretor de Esportes
Marco Aurélio Lopes Camerini
Diretor de Esportes
Marcos Trabulsi Ashcar
Diretor de Esportes
Omar Tabach
Diretora de Esportes - DEPAM
Carla Sarhan Mitne
Diretor de Futebol
Ricardo Felipe Sallum
Diretor de Futebol Adjunto
Vitor Dupas Mahana
Diretor de Educação
Marcos Féres Sallum
Diretor de Educação Adjunto
Rodrigo Dib

Diretoria Executiva
Gestão 2021-2023

DIRETORIA

Presidente
Fábio Kadi
Vice-presidente
Fernando Elias Maluhy
Secretário
Rodrigo Dib

Marcos Demetrio Haik, Raul Sarhan,
Fábio Said Bittar, Ghassan Zein,
Ibsen Puleo Uvo e Ricardo Bittar.
Suplentes
Eduardo K. Sarhan.

Carla Sarhan Mitne, Luis Fiipe Oliveira
Nazar, Marcelo Nabih Sallum, 
Rodrigo Dib.

Suplentes
Celso Jalbut e
Bernardo Badra Maluhy.

Carlos Raif Lotaif, Chead Benedito 
Haddad, Geórgia Djouki, Nicolau 
Francisco Neto e Roberto Naccache
Suplentes
Roberto Badra Sallum
e João Maurício Rahuan

Conselho Superior 
de Administração

Comissão de 
Planejamento e Obras

Comissão de Julgamento do 
Conselho Sup. de Administração

Conselho Fiscal

Abrahão Henrique Badra, 
Fábio Maluhy, Bassil Hanna Nejm.
Suplentes
Alexandre Curiati F. Araújo
e Celio Saccab.

Comissão de Eleições

Presidente
Walter Joseph Sabga
Vice-presidente
Roberto Cabariti
Secretário
Marcelo Audi Cateb

Conselho de Orientação
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Podemos juntos transformar mais vidas e a realidadePodemos juntos transformar mais vidas e a realidade
social de nossas crianças.social de nossas crianças.  

A transformação do mundo começaA transformação do mundo começa
no olhar inovador da criança!no olhar inovador da criança!  

#juntospelolarsírio#juntospelolarsírio

Doe agora

PiX: 62.187.562/0001-43
 

Seja um doador!Seja um doador!


