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As férias terminaram e os
associados retornaram, no mês de agosto,
às suas atividades no nosso Clube, com
muita vontade e determinação.

Podemos constatar esse fato com
o aumento da freqüência em todos os
departamentos sociais, esportivos,
recreativos e nos restaurantes, porque
acreditamos que foram motivados pelas
melhorias que paulatinamente esta diretoria
vem realizando e implantando nos
departamentos e na nossa sede social.

Todos puderam observar o novo
projeto de sinalização, que foi colocado em todas
as áreas do Clube, facilitando e orientando os
nossos associados e visitantes a caminharem
com segurança pelas nossas dependências.

Conforme compromisso dessa
Diretoria, o Clube ganhou mais um charmoso
espaço, com inauguração do novo Ginásio
de Ginástica Olímpica, destinados a mais de
150 crianças de 04 a 17 anos, praticantes
dessa crescente modalidade esportiva.

Dentro de 15 dias estaremos
reabrindo totalmente reformado e redecorado
o nosso fraldário, para que as mamães possam
utilizar esse espaço com maior aconchego e
conforto, juntamente com seus filhos.

Ainda neste mês foi comemorado,
em grande estilo, o almoço do Dia dos Pais,
com a realização da tradicional missa e
participação sempre ativa do nosso Coral Sírio.
No Salão Nobre, totalmente lotado e ricamente

decorado, foi servido um almoço com um
maravilhoso cardápio e um som abrilhantado
por um conjunto musical.

Comemoramos o lançamento do
Projeto SIMI – Sírio Melhor Idade, idealizado
por essa diretoria, onde foi servido um laudo
café da manhã para os 240 associados
presentes, com faixa etária acima de 55 anos.
Trata-se de um projeto que busca a
integração social, esportiva, recreativa e cul-
tural dos nossos associados de melhor idade.

Os trabalhos estão sendo
realizados passo a passo, conforme as
possibilidades financeiras e econômicas.
Nossos projetos são estudados e executados
dentro do mais alto rigor.

Dessa forma, o Esporte Clube Sírio
está se emoldurando entre um dos Clubes
mais charmosos de São Paulo. Pensando
dessa maneira o Egrégio Conselho Superior
de Administração aprovou em sua última
reunião uma proposta da diretoria de uma
campanha para resgatar os ex-associados que
queiram retornar ao nosso quadro
associativo, por condições muito especiais
e uma campanha de novos sócios destinados
a amigos e parentes com um número limitado
de certificados para serem vendidos em
condições extraordinárias e assim ampliar o
nosso rol de amigos e parentes dentro do
nosso convívio.

Roberto Cabariti

PALAVRA DO PRESIDENTE
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No dia dos pais, evento tradicional
no calendário do Clube Sírio, o salão nobre
abriu suas portas para a confraternização
das famílias de associados. Nas mesas o que
se viu, além de um delicioso almoço,  foi
um clima de amizade e muita descontração,
como mostram as fotos.

ACONTECEU

ALMOÇO EM FAMÍLIA –
DIA DOS PAIS

Almoço do Dia dos Pais
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Sentados: Edson Khodor Cury, Victor Notari Cury, José Notari Filho,
Maria Inês Corcoruto Notari, Salvador Corcoruto Neto. Em pé: Telma
Regina Corcoruto, Linsey Notari Cury Família Figueiredo Dias

Família Alby Wilma Camargo

Família Silbiger Família Sleiman

Família Sukarie Família Jabbour
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De 24 a 25 de setembro acontece
a terceira edição das Olimpíadas do Sírio
(Olisírio). Participam do evento academias,
clubes, escolas e associações, unidos em
torno de um objetivo comum: promover a
troca de experiências entre professores e
atletas de diferentes locais e instituições.
A cerimônia de abertura acontece às 11h30,
do dia 24 de setembro, com a presença de
todas as equipes no ginásio principal.

As inscrições terminam em 20 de
setembro, mas com base em números
anteriores, o total de inscritos em 2005
aumentará. Em 2001, 24 entidades
participaram dos jogos, num total de 1273
competidores. Dois anos depois, os números

ESPORTES

OLISÍRIO 2005
foram ainda maiores, com 1298 atletas, de
25 agremiações diferentes.

Em idades que variam entre 07 e
17 anos, os participantes disputarão
medalhas em quatorze modalidades,
divididas por categorias. Na edição ante-
rior (2003), o Sírio ficou com o primeiro
lugar em dez disputas, além de conquistar
seis medalhas de prata e uma de bronze.

A maior inovação dos jogos deste
ano é o novo ginásio de ginástica olímpica.
Inaugurado em 27 de agosto, o local
dispõe de equipamentos modernos e
servirá como base de treino da seleção da
casa e sede de algumas disputas, como
salto, trave e solo.

Dodi e Agra caminham para acender a pira olímpica

Equipe do Esporte Clube Sírio

Festa de Abertura da Olisírio 2003
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Para quem procura uma atividade
física eficaz na preparação cardiorrespi-
ratória e ao mesmo tempo não abre mão do
convívio social durante os treinamentos,
uma boa opção é o Grupo de Corrida do
Sírio. Com aulas às terças, quartas, quintas
e sextas-feiras, sob a supervisão de um
profissional da área, os alunos aprendem
técnicas corretas para se aperfeiçoar na

modalidade e após alguns meses já podem
participar de provas oficiais. Anote os
horários em sua agenda:

Terças e Quintas – 19h00 às 21h00
Quartas e Sextas – 08h00 às 10h00

Maiores informações no site:
www.sirio.org.br/corrida ou no
Departamento de Esportes.

Associados em ritmo de treino

Curiosidade
De acordo com alguns registros históricos, a cerca de três mil anos antes de Cristo
os egípcios já realizavam corridas. Para esse povo, o esporte servia como recreação
e era praticado por nobres e plebeus. Aliás, conta-se que o rei Amenhotep II
(1450 a 1425 a.C.) era um exímio praticante e um grande velocista.

GRUPO DE CORRIDA
DO CLUBE SÍRIO

Grupo de Corrida

SirioAgo05 9/1/05, 3:07 PM7



8
Campeões da Chave A: Walid Haddad,
Jorlei Haddad, Victor Haddad e Candinho

Criado com o objetivo de reunir as famílias para uma confraternização desportiva,
o Torneio de Tênis do Dia dos Pais não fugiu a sua origem. O evento reuniu 17 duplas
(pais e filhos), divididas em três chaves, para uma disputa amistosa. Não faltou entusiasmo
durante os  confrontos realizados nas quadras 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

ESPORTES

TORNEIO DE TÊNIS
DO DIA DOS PAIS

Time do Esporte Clube Sírio em 1929
Campeões da chave B: Marco e Eduardo Lauro
recebem o troféu das mãos de Luiz Ceroni

Campeões da chave C:
Onofre e Rafael Sampaio

Troféus para os campeões e vices

Pais e filhos posam para a foto no início do evento
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O Torneio de Futebol do Dia dos Pais foi um sucesso. Realizado no dia 14 de
agosto, o evento reuniu 50 associados no campo oficial do Clube para a disputa de três
partidas amistosas. Entre abraços e sorrisos, pais e filhos se divertiram bastante e
aproveitaram a rara oportunidade de atuarem juntos no mesmo gramado. No final, o
Departamento de Esportes brindou os atletas com cerveja e refrigerante.

TORNEIO DE FUTEBOL
DO DIA DOS PAIS

Família CalilFamília Sukarie

Pais e Filhos posam para a foto
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GINÁSTICA OLÍMPICA
GANHA GINÁSIO MODERNO

Com uma cerimônia recheada de
lances emocionantes, o Clube Sírio
inaugurou o  ginásio da ginástica olímpica,
em 27 de agosto. A modalidade, que até
então era praticada no ginasinho, agora
passa para a nova sede, na antiga bocha,
onde existe uma estrutura montada para
atender cerca de 150 crianças, em idades
que vão de 04 a 17 anos.

No local foram instaladas barras,
traves, pista de tumbling e outros aparelhos
necessários para treinos de níveis mais
elevados. Com isso, os alunos ganham em
qualidade e o departamento amplia sua
atuação. Realidade bem diferente do ano
de 1997, quando tudo praticamente
começou. “Não havia alunos, apenas a
vontade de  reverter essa situação”, conta
a professora Bete.

E o trabalho deu resultado. Em

ESPORTES

O presidente Roberto Cabariti e o presidente
do Conselho Superior de Administração
Ademar Ashcar inauguram o ginásio.Novo ginásio

“Com o novo ginásio, a
tendência é ampliar o
número de crianças e
adolescentes que praticam
o esporte. O nível técnico
dos treinos também
subirá bastante”.

Elisabete da Costa Moreira
(Professora Bete)

Maiores informações no Departamento de Esportes

Semana
Terças e Quintas
Terças e Quintas
Terças e Quintas
Terças e Quintas
Quartas e Sextas

Horário
08h00 às 09h30
09h30 às 10h30
14h00 às 15h00
15h00 às 16h00
14h00 às 17h00

Faixa Etária
Acima de 09 anos
04 a 08 anos
04 a 08 anos
Acima de 09 anos
Acima de 09 anos

Modalidade
Aperfeiçoamento Feminino
Iniciação Mas/Fem
Iniciação Mas/Fem
Iniciação Feminino
Treinamento

menos de uma década o número de alunos
bateu a casa da centena. Razão da emoção
no dia de estréia do novo ginásio. Ao meio
dia os associados já ouviam música estilo
New Orleans nas escadarias da quadra de
tênis número 10. Com um bom público
presente, o presidente Roberto Cabariti
iniciou os discursos do dia. Em seguida
falaram atletas, ex-atletas, professores e ex-
professores da modalidade.

Quando as portas da sede foram
abertas, os convidados, entre eles Clarice
Moraes- presidente da Federação Paulista da
modalidade – e Yumi Yamamoto, árbitra
internacional da categoria e diretora da
Academia Yashi, assistiram a uma
apresentação dos ginastas do MESC – São
Bernardo e do Sírio, nos aparelhos recém
instalados. Começou então um novo capítulo
da ginástica olímpica do Clube Sírio.
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DIA
01
03
03
06
08
10
10
11
11
13
14
15
17
17
18
18
20
22
23
27
28
29
30

Quinta
Sábado
Sábado
Terça
Quinta
Sábado
Sábado
Domingo
Domingo
Terça
Quarta
Quinta
Sábado
Sábado
Domingo
Domingo
Terça
Quinta
Sexta
Terça
Quarta
Quinta
Sexta

HORA
20:30
14:00
16:00
20:30
20:30
14:00
16:00
9:00

11:00
20:30
20:30
20:30
14:00
16:00
9:00

11:00
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

JOGO
Real Madrid x Ajax
Arsenal x Roma
Internazionale x Celtic
Internacional x Cruzeiro
Internazionale x Roma
Arsenal x Celtic
Roma x Galatasaray
Rio Branco x Santo André
União São João x Paulista
Roma x Ajax
São Caetano x Volta Redonda
Ajax x Real Madrid
Real Madrid x Internazionale
Celtic x Arsenal
Guarani  x Cruzeiro
Flamengo x Botafogo
Ajax x Roma
Volta Redonda x Cruzeiro
Arsenal x Galatasaray
Internazionale x Galatasaray
Real Madrid x Arsenal
Intenacional x Botafogo
Real Madrid x Internazionale

CATEGORIA
Principal
Aspirantes
Principal
Senior
Aspirantes
Aspirantes
Principal
Master
Master
Principal
Senior
Aspirantes
Principal
Principal
Senior
Senior
Aspirantes
Senior
Aspirantes
Principal
Principal
Senior
Aspirantes

COPA SÍRIO DE FUTEBOL DE CAMPO – ADULTOS 2005*

*Sujeita a alteração
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Futebol de Menores

COPA SÍRIO DE
FUTEBOL DE MENORES

No dia 13 de agosto, às 10h00, teve
início a Copa de Futebol de Menores, com
três jogos nas categorias sub 09, sub 11 e
sub 13. O campeonato, disputado em dois
turnos, com partidas aos sábados, termina
em novembro, quando os vencedores de cada
fase realizam a final.

FUTEBOL DE MENORES
Os atletas do Futebol de Menores

conquistaram o vice-campeonato do Grand
Prix Interclubes de Futebol de Base, realizado
no C.A Monte Líbano, em  20 de agosto.

TAÇA SÍRIO DE FUTEBOL SOCIETY
Em setembro começa a Taça Sírio de

Futebol Society, nas categorias sênior, master,
principal e aspirante. Os jogos acontecem às
terças, quartas e quintas a partir das 20h15.

XIII TAÇA MARABÁ DE FUTSAL
A equipe Mongólia/Murched

sagrou-se campeã da décima terceira edição
da Taça Marabá de Futsal, após vencer o
time Zambia/Cebola no jogo final. Os
destaques do campeonato foram o goleiro
Victor K. Mattar  e o artilheiro Felipe Anaute,
ambos atletas do Mongólia/Murched.
Nossos agradecimentos ao patrocinador
Malharia Marabá.

TÊNIS CAMPEÃO
Em 06 de agosto o tenista

Guilherme L. e Silva Martins conquistou o
título da categoria 11 MB, no torneio
Helvetia Tênis Open 09. No mesmo dia,
Beatriz Haddad Maia, atleta da categoria
10 F, ficou em 1º lugar no Torneio Academia
Eduardo Eche Tênis. Duas semanas depois,
em 21 de agosto, o mesmo Guilherme L. e
Silva Martins tornou-se campeão do Torneio
Clube de Campo Castelo.

ESPORTES

ACONTECEU
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SPA DAY
Em 25 de agosto aconteceu o SPA

DAY, com a participação de 70 associadas.
O evento teve diversas aulas e terminou com
uma palestra dirigida por Flávia Brandão
sobre o tema Nutrição Funcional para a
Prevenção da Osteoporose.

SQUASH
TORNEIO INTERNO DE DESAFIOS

Desde julho o Departamento de
Squash promove o Torneio Interno de
Desafios. Os jogos acontecem no último fi-
nal de semana de cada mês, com o final
previsto para novembro, quando o Clube Sírio
apura os resultados e anuncia os campeões
e vices de cada categoria.

JORNADA DE FÉRIAS
COM O DEPAM

Em julho, como é de costume no
Clube Sírio, o DEPAM realizou a Jornada de
Férias. Na lista de atrações do evento,
formatado para agradar crianças e
adolescentes, não faltaram passeios externos
e atividades radicais, como arborismo, skate
e até mesmo pista de kart. Tudo programado
e acompanhado por instrutores do Clube.

HÓQUEI
Vamos aprender a patinar? Venha

jogar hóquei, um esporte para pais e filhos.
Os treinos acontecem às terças, quintas,
sábados e domingos, nos seguintes horários:

Terça e Quinta-Feira – 18h00 às 20h00
Sábado – 09h00 às 11h00
Domingo – 08h00 às 10h00

EXAME MÉDICO
É imprescindível a todos os associados a realização do exame

médico, seja para a participação nos cursos regulares, no fitness, na piscina,
em torneios internos e nas atividades esportivas em geral.

PERSONAL TRAINER
O associado que quiser ser acompanhado por seu Personal Trainer

deve solicitar formalmente à Diretoria Esportiva. Desta forma serão passados
todos os procedimentos necessários para a permanência deste profissional
no Clube. É importante lembrar que só serão aceitos professores de educação
física com CREF, e que o horário permitido é de terça a sexta-feira, das
11h00 às 14h00. Solicite mais informações no Departamento de Esportes.

TÊNIS - PEGADORES DE BOLA
Está em vigor o novo sistema de pegadores de bola. Caberá a cada

tenista efetuar o pagamento dos tickets (vales) no valor de R$ 4,00 por set
e R$ 5,00 por hora-aula no caixa do bar do Restaurante Esportivo e dirigir-
se até o Departamento de Tênis para solicitar um pegador de bolas.

Horários e número de pegadores:
• De terças e sextas, das 07h00 às 11h00 - 5 pegadores com exclusividade
para as aulas; das 11h00 às 14h00 - 3 pegadores; das 14h00 às 18h00 - 5
pegadores.
• Das 16h00 às 21h00 - 2 pegadores para as quadras 3 e 4, e três pegadores
com exclusividade para as aulas.
• Aos sábados, domingos e feriados haverá um rodízio com relação ao
número de pegadores em atividade, devendo ao associado solicitá-los ao
Departamento de Tênis, que os encaminhará conforme a disponibilidade.

RODA RODANDO – DEPAM
No mês de setembro as atividades do DEPAM são especiais para

quem gosta de andar sobre rodas. Veja abaixo a programação completa:
Dia 3 - Patins
Dia 4 - Skate
Dia 7 - Lazer Livre
Dia 10 - Carrinho de Rolemã Habilitado
Dia 11 - Patinete
Dia 17 - Bike Indoor
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Conhecido carinhosamente por
seus freqüentadores como “a jóia do
aeroporto”, o Esporte Clube Sírio aos poucos
vai sendo lapidado. Com o plano de obras
aprovado pelo conselho e a diretoria do
Clube, até o fim de 2006 os sócios assistirão
às seguintes mudanças (observe o mapa):

• Reforma Geral do Fraldário;

• Reforma e adequação do ginásio de
ginástica olímpica;

• Reforma e mobiliário do Bela Vista Bar;

• Aquisição de 2 geradores de eletricidade;

• Reforma e adequação do restaurante
esportivo;

• Reforma do Hall Social (parte térrea) da
sede antiga;

• Construção da nova sauna e aquisição de
equipamentos;

• Construção da nova fisioterapia e
aquisição de equipamentos;

• Construção da nova academia e
complementação dos equipamentos.

A JÓIA DO
AEROPORTO
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AGENDÃO

2 de setembro, sexta-feira
Cultural
Teatro:
“Quem matou Amélie de Port Salut”
Horário: 21h00

Curso de Vinhos

3 de setembro, sábado
Cultural
Teatro:
“Quem matou Amélie de Port Salut”
Horário: 20h00

4 de setembro, domingo
Cultural
3ª Eliminatória de Mpb Vocal Acesc
Horário: 19h00
Local: Boate

Curta-metragem

9 de setembro, sexta-feira
Cultural
Teatro:
“Quem matou Amélie de Port Salut”
Horário: 21h00

Esportivo
DEPAM
Comemoração especial dia das
crianças

AGENDÃO SETEMBRO 2005

10 de setembro, sábado
Cultural
Teatro:
“Quem matou Amélie de Port Salut”
Horário: 20h00

Escola de Esportes
Festival do Espéria
Horário: 8h00
Local: Espéria

Escola de Esportes
Tênis:
Torneio Pro – Al Feminino
Horário: 12h

11 de setembro, domingo
Cultural
Teatro:
“Quem matou Amélie de Port Salut”
Horário: 19h00

Escola de Esportes
Festival do Espéria
Horário: 8h00
Local: Espéria

15 de setembro, quinta-feira
Cultural
Núcleo de cultura árabe
Horário: 20h

17 de setembro, sábado
Esportes
Festival Paineiras de Natação
Local: Paineiras
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21 de setembro, quarta-feira
Escola de Esportes
Intercâmbio de Hand
Horário: 16h00

21 a 25 de setembro: Artes Plásticas
Exposição Interna Classificatória para
a Maratona Cultural Acesc

22 de setembro, quarta-feira
Cultural
Vídeo Ópera

24 de setembro, sábado
Cultural
Tarde árabe

Esportes
Olisírio

Intercâmbio Interno Squash
Horário: 9h00

Social
Balada Zaion

25 de setembro, domingo
Esportes
Olisírio

Intercâmbio Interno Squash
Horário: 9h00

Social
Join Matinê

27 de setembro, quinta-feira
Cultural
Final MPB Vocal
Horário: 20h00
Local: Theatro São Pedro

28 de setembro, quarta-feira
Cultural
Final do Concurso de Receitas

29 de setembro, quinta-feira
Cultural
Quinta-cultural
Dra. Alessandra Rascoviski
Tema: Da TPM à Menopausa
Horário: 20h00

Curso de Vinhos

Esportes
Dia da Primavera
8h00: Atividade na Praça do
Porquinho no Parque do Ibirapuera
9h30: Café da manhã No E.C.S
10h30: Palestra com Flávia Brandão

30 de setembro, sexta-feira
Escola de Esportes
Dia da Alegria
Horário: 9h00 e 16h00

Social
Night Club
Horário: 22h

Torneio de Tranca
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Situado no coração do Clube Sírio,
o Restaurante Esportivo é passagem
obrigatória para os associados. Alguns
repõem a energia após o esporte, outros
preferem um aperitivo durante o jogo de
gamão, e tem aqueles que procuram as
mesas do local para um bate-papo tranqüilo
enquanto tomam uma cerveja. Mas o certo
é que de terça a domingo tem gente no
estabelecimento, seja dia ou noite, faça
chuva ou sol.

SOCIAL

RESTAURANTE ESPORTIVO
Horácio Mahrerdaui e Romeu Trad,
sócios há 60 anos, freqüentam as
mesas do restaurante pelo menos
quatro vezes por semana.
Praticantes de tênis e showball,
os amigos se encontram após
as partidas para almoçar ou
simplesmente tomar algo
enquanto conversam.

Rafaela Zarzur e Victoria Calfat –
nova geração de frequentadores do
Restaurante Esportivo

Sócias há cerca de 25 anos, as
amigas Filomena, Solange, Rosa,
Maria, Magali e Eveli, fazem do
Restaurante Esportivo o ponto de
encontro da turma. Após as partidas
de tênis, esporte que todas praticam,
sentam em frente à piscina e
saboreiam um aperitivo.

Dilmar Ramos e a sua família
procuravam um refúgio tranqüilo para
a agitação da cidade. Por indicação de
amigos compraram um título no Clube
Sírio, há 4 anos. “Gostamos muito
daqui. Durante a semana praticamos
esportes e depois almoçamos no
Restaurante Esportivo. Aos finais de
semana aproveitamos para sentarmos
numa mesa e comermos tranqüilos”,
conta Dilmar, ao lado de sua filha
Paula e a esposa Elisabete.
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O cantor e ator mineiro Fernando
Ângelo arrancou risos do público presente
no último Sírio Night Club, em 26 de
agosto. Dono de um talento todo especial
para a imitação, durante o show Fernando
interpretou músicas conhecidas e parodiou
personalidades famosas. O resultado
aparece nas fotos, com a enorme satisfação
dos convidados.

SÍRIO NIGHT CLUB

Casa cheia

Salão preparado para a noite de festa

Convidados brindam com entusiasmo Aplausos para o show inesquecível Fernando Ângelo
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SOCIAL

BALADA ANIMADA
ZAION

Em 19 de agosto, a boate do Clube
Sírio abriu suas portas mais uma vez para a
Zaion. O resultado: sucesso de público e
muita animação.

No Domingo, 21 de agosto, foi a
vez do público mirim se divertir ao som
dos djs na boate do Clube Sírio.

JOIN MATINÊ
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Em 14 de agosto, o Clube Sírio realizou o I Torneio de Snooker do Dia dos Pais.
Disputado na sede nova, o evento contou com a presença de 12 duplas e no final premiou os
três vencedores com troféus, além de distribuir medalhas de participação a todos os inscritos.

TACADA DE MESTRE:
I TORNEIO DE SNOOKER
DO DIA DOS PAIS

Campeões: Cláudio e Octávio Farah recebem
o troféu das mãos de Roberto Cabariti

Vice-campeões: Bruno e Nilton SabbagTerceiros: Armando e Guilherme Comparato
recebem o troféu do mestre Joaquinzinho

TORNEIO DE TRANCA
Em 23 de agosto o casal Georgina

e Iskandar Rachid Jabbour sagrou-se
campeão do torneio de tranca do Clube
Paulistano, superando outras 119 duplas
envolvidas na disputa.

Durante os dias 26, 27 e 28 de
agosto, o Clube Sírio organizou mais um
grande bazar no hall do salão nobre. Nos
estandes, os associados encontravam roupas,
bijuterias, enfeites e produtos artesanais.

GRAN BAZAAR
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CULTURAL

Em junho as alunas de Ballet do Esporte Clube Sírio obtiveram nota máxima no
exame do VII grau da Royal Academy of Dance. Com esse belo resultado, a equipe agora
se prepara para outro grande desafio no mês de outubro: conseguir a aprovação no VIII
grau e encerrar o “high grades”, denominação criada pela RAD para definir uma das
muitas etapas que as alunas atravessam antes de chegar à formação profissional.

BALLET DO SÍRIO É NOTA 10

Professora Maria Helena Mazzetti, Gabriela
Andrei, Fabiana B. Makdissi, Liane Touma e
a professora Virgínia Abbud Hajjar

Fabiana B. Makdissi, Liane Touma e
Gabriela Andrei

Liane Touma, Gabriela Andrei e
Fabiana B. Makdissi

PRESERVAÇÃO DA CULTURA ÁRABE
Num esforço para preservar e

transmitir a cultura dos imigrantes árabes
às futuras gerações, o Clube Sírio realiza,
na primeira quinta-feira de cada mês,
reuniões abertas com seus sócios para coletar
documentos, fotografias, livros e objetos
para o acervo da biblioteca.

O projeto, intitulado “Todo povo
tem uma história. Vamos preservar a nossa”,
é uma iniciativa do Núcleo de Cultura Árabe
e da sua ex-diretora Isabel Haiek Khawali
que, após obter as peças, planeja organizar
e catalogar o material, disponibilizando os
itens para consulta.

Participe das Reuniões
Local: Sede Nova
Horário: 20h00
Quando: primeira quinta-feira do mês
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No dia 29 de setembro, O Clube Sírio recebe a Dra.
Alessandra Rascovski para uma palestra sobre o tema Da TPM
à menopausa: como sobreviver. Membro da Sociedade
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Alessandra fala
sobre nutrição, metabolismo e outros tópicos que contribuem
para aumentar a qualidade de vida das mulheres.

  • Quando: 29 de setembro
  • Horário: 20h00

PALESTRA

FAÇA ARTE COM O SÍRIO
Para quem procura uma maneira de relaxar e ao

mesmo tempo adquirir cultura, o curso de artes plásticas
ministrado pela professora Rosemari Korb tem o perfil ideal. As
aulas são ecléticas e abrangem desde a pintura tradicional até
o trabalho com escultura. E no fim do ano todos os alunos
participam da seletiva para a maratona cultural da Acesc.

Se você se interessou, as aulas acontecem às quartas,
quintas e sextas-feiras. Pela manhã das 09h00 às 12h00. Na
parte da tarde, das 14h00 às 17h00. Para maiores informações,
procure a Secretaria Social ou ligue no ramal 261.

DANÇA DE SALÃO
Da soma entre ritmos latinos contagiantes, agradável

convívio social e atividade física moderada, nasceu o curso de
dança de salão para iniciantes. As aulas são ministradas pelo
Núcleo de Dança Stella Aguiar e acontecem às sextas feiras, a
partir das 20h00, na sala de dança 1. Os interessados em se
inscrever precisam fazer a matrícula na Secretaria do Clube.

JOGO DE CINTURA OU QUEM
MATOU AMÉLIE DE PORT SALUT

No mês de setembro, o teatro do Sírio apresenta o
espetáculo Jogo de Cintura ou Quem matou Amélie de Port
Salut. Sucesso de público por onde passou, a peça conta a
história de dois escritores, Walter e Marta, que precisam finalizar
um romance policial em um curto espaço de tempo, mas não
conseguem entrar em acordo quanto ao destino dos
personagens.

Escrito a quatro mãos por Jandira Martini e Marcos
Caruso, Quem matou Amélie de Port Salut se inspira na boa e
velha tradição do Vaudeville Francês, com inúmeras situações
onde a  tensão e a comicidade caminham juntas. Um programa
cultural imperdível. Confira abaixo os dias e horários, e anote
na sua agenda.

  Horários
  • 02 e 09 de setembro, às 21h00;
  • 03 de 10 de setembro, às 20h00
  • 11 de setembro, às 19h00

A INVASÃO
O que acontece quando um grupo de sem tetos de-

cide invadir e morar no esqueleto de um prédio em construção?
Se você ficou curioso para saber a resposta, assista ao espetáculo
A Invasão, que fica em cartaz no Teatro do Sírio durante os
meses de outubro e novembro.

Escrita por Dias Gomes em 1960, a peça baseia-se
num fato real ocorrido no Rio de Janeiro. Na ocasião, os
habitantes de um morro invadiram as obras de um edifício
após terem suas casas levadas por uma enchente. Com a
chegada de mais e mais famílias, o local ficou conhecido como
“favela do esqueleto”. Somente alguns anos depois as pessoas
foram retiradas e a construção original concluída. Mas o
problema dos sem tetos persiste e o roteiro mantém-se atual.
Vale a pena conferir e refletir.

  Horários
  • 22 de outubro, 05 e 18 de novembro, às 20h00
  • 23 de outubro, 06 e 19 de novembro, às 19h00

TEATRO
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CULTURAL

TIRE A SUA RECEITA DA GAVETA E
PARTICIPE DO I CONCURSO DE CULINÁRIA

Com a gastronomia em
alta no mercado, uma boa receita
vale ouro. Dona de uma culinária
apreciada pelos quatro cantos do
mundo, a comunidade árabe sabe
misturar temperos e criar menus
como ninguém.

Para desvendar os
segredos destes pratos tão
famosos quanto saborosos, o Sírio
realiza em setembro o I Concurso
de Culinária do Clube Sírio. As
receitas podem ser entregues até
o dia 10/09. Leia o regulamento
ao lado e participe.

De uns anos para cá, o vinho vem
se tornando um acompanhante indispensável
na mesa dos brasileiros. Mas como
reconhecer a marca e o tipo ideal de bebida
para cada ocasião?  Para tirar estas e outras
dúvidas, o Clube Sírio promove, nos meses
de setembro, outubro e novembro, um Curso
Básico de Vinhos (gratuito). Ministrado pela
enóloga Marcia Carcano, as aulas incluem:
tipos de uvas, produção de vinhos,
degustação, dicas de harmonização e outros
temas ligados ao assunto.  Se você ficou
interessado,  consulte a Secretaria Social ou
ligue no ramal 208.

Adultos: R$30,00
Crianças de 6 a 12 anos:
R$15,00
Menores de 6 anos: R$7,00

Almoçar no Clube aos domingos é
uma ótima opção para reunir a família, os
amigos e saborear as deliciosas atrações da
cozinha árabe e internacional.

REGULAMENTO
1. As receitas poderão ser tanto de doces como de comidas salgadas. 2. As receitas não necessariamente
devem ser de origem Árabe. 3. Todas as receitas devem estar em letra legível ou mecânica. 4. Os ingredientes
devem estar descritos de forma exata e o modo de fazer tem que ser preciso sob pena de a receita ser
desqualificada. 5. Todas as receitas devem ser enviadas impreterivelmente até o dia 10 de setembro de
2005 para o e-mail cultural@sirio.org.br (Assunto: Concurso de receitas) ou entregues na Secretaria do
Clube. 6. Não serão aceitas as receitas encaminhadas após a data estipulada. 7. A comissão julgadora será
composta por 4 (quatro) profissionais da área de alimentação, todas associadas do Clube Sírio, que
selecionarão 6 (seis) receitas finalistas: 3 (três) de receitas doces e 3 (três) de receitas salgadas. 8. As
receitas escolhidas serão testadas, conforme a descrição e modo de preparo indicado na receita. 9. Após
testadas pela comissão julgadora, as receitas finalistas serão preparadas pelos autores das receitas no dia
28 de setembro de 2005, no período da tarde e apresentadas à banca julgadora à noite no mesmo dia. 10.
A banca julgadora será composta pela Presidência do Clube, bem como membros da Diretoria Cultural entre
outros convidados externos, que julgarão os 1º, 2º e 3º lugares. 11. Os quesitos a serem analisados pela
Banca são: apresentação, organização, custo, praticidade e paladar. 12. As receitas premiadas com o 1º
lugar serão incluídas pelo período de 3 (três) meses no cardápio do restaurante esportivo do Clube. 13. Os
2º colocados serão premiados com jantares. 14. Os custos para preparação das receitas finalistas serão de
responsabilidade do Clube.

BUFFET ÁRABE CURSO BÁSICO
DE VINHOS
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No dia 20 de agosto, 240 sócios
reunidos para um café da manhã assistiram
ao lançamento do SIMI- Sírio Melhor Idade,
no Salão de Carteado do Clube. Nas mesas
havia um ponto em comum: todos os
presentes tinham mais de 55 anos, condição
obrigatória para participar da festa. Mas
nem de longe se ouvia alguém fazer menção
ao passado ou recordar com nostalgia o
tempo bom que já passou. Em pauta estava
o futuro. Futuro de quem vive a terceira
idade com alegria, produtividade e um gosto
de quero mais.

Às 10h00, com todos já
acomodados em seus lugares, o vice-

MELHOR IDADE

FESTA DE
LANÇAMENTO DO SIMI –
SÍRIO MELHOR IDADE

presidente Raul Sarhan saudou os com um
discurso curto, onde lembrou a importância
do encontro e parabenizou a iniciativa do
Clube. Em seguida falou Cláudio Aziz Nader,
diretor do recém criado departamento.
Emocionado pelo encontro, Cláudio
agradeceu o empenho dos diretores,
gerentes e profissionais, que desde o
começo do ano trabalharam na elaboração
do SIMI, e explicou em  detalhes como
funcionará o Sírio Melhor Idade.

A professora Débora Mariana
Lopes, organizadora e coordenadora do novo
departamento, complementou a
apresentação antes de dar início às outras

O Sírio hoje tem 1350
sócios na melhor idade.
Número que representa
quase 25% do total de
associados do Clube.

Público prestigia lançamento
do Sírio Melhor Idade
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Grupo Coral encanta o público durante o evento

Dança do ventre para fechar com chave de ouro o evento

A meta do SIMI é
proporcionar ao
associado com mais de
55 anos a melhoria da
qualidade de vida por
meio de práticas
esportivas e sociais. As
atividades desenvolvidas
serão baseadas na
análise dos anseios e
necessidades deste
grupo.
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CALENDÁRIO DE EVENTOS SIMI

Alberto Adde

Leila Elias

atrações do dia.
Antes de saírem, alguns convidados

falaram a respeito das suas expectativas e o
que esperam do Sírio Melhor Idade. Para
Alberto Aade, sócio há 51 anos, o ideal
seriam atividades congregadoras, como
palestras e sessões de músicas eruditas.
“Acho importante também nos preocuparmos
em preservar a cultura árabe, para não
esquecermos as nossas origens. E nisso o
SIMI pode colaborar muito”.

Opinião compartilhada por Leila
Elias, que acrescentou: “vejo no projeto
uma oportunidade muito boa de tratar a
melhor idade de maneira carinhosa e com
muito amor”. Para ela, atividades como
carteado, cinema, aulas de dança e
passeios de curta permanência são as
melhores opções de entretenimento e uma
forma de manter a saúde.

OUTUBRO
01
05
08
15
19
20
26

Festa Árabe
Sírio Tour (a confirmar)
Acesc – Música Clássica – Clube Pinheiros
Aula especial de ginástica SIMI
Cine SIMI
Acesc – Coquetel Identidade Visual – Clube Paineiras
Palestra: auto estima

SETEMBRO
14
17
21
24
25
27
28

Sírio Tour (a confirmar)
Torneio de Tranca com Almoço
Cine Simi
OLISÍRIO
Aula Especial de Ginástica
Acesc – MPB Vocal – Teatro São Pedro
Palestra Nutrição

Alunas de Jazz do E. C. Sírio fazem
apresentação durante a festa do SIMI

MELHOR IDADE
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Dono de uma história tão vitoriosa
quanto curta, em vinte e dois anos de
existência o time de futebol do Esporte
Clube Sírio colecionou títulos, artilheiros e
um lugar permanente na memória desse
esporte bretão, na época conhecido e
registrado nos jornais como ludopédio.

Em 1918, o time faz sua estréia
nos gramados da capital, tendo como rival
a equipe dos cronistas esportivos. Ainda
sem estádio próprio, o jogo acontece no
campo oficial do Clube Floresta, atualmente
conhecido como Espéria. O placar final
marca 3x2 para os adversários. Mas o
tropeço não desanima os jogadores, que
logo iniciam um ciclo vitorioso.

Já atuando no terreno da família
Assad Abdalla, onde mais tarde seria
construído o Parque São Jorge, em 1920 o
Sírio conquista o campeonato da segunda
divisão e consegue o acesso para integrar a
liga principal, organizada pela APEA

LUDOPÉDIO

No ano de 1929, o ponta de lança
do Clube Sírio, Petronilho,
alcança a vice artilharia do
Campeonato Paulista de Futebol,
com 26 gols.

Time do Esporte Clube Sírio em 1929

(Associação Paulista de Esportes Athleticos).
No segundo ano da primeira

divisão o time chega ao vice campeonato
do Torneio Centenário da Independência,
de 1922. Perde o título para o Sport Club
Corinthians Paulista, que vence a final por
2x1 e fica com a taça, após um jogo
bastante equilibrado.

Em 1937, com o início da
profissionalização do esporte, a equipe deixa
a liga principal e passa a integrar o esporte
amador. Conquista três títulos consecutivos
até o ano de 1940, quando o campeonato
da LAF (Liga de Amadores do Futebol) é
extinto e o Sírio dissolve sua gloriosa equipe.

Torcida nos anos 20

Título de 1920

88 ANOS
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Aula de culinária

Associados acompanham o lindo
pôr do sol da cidade

SÍRIO TOUR

Centro de Campos de Jordão

Pôr do Sol

Nesta época do ano muitos paulistanos procuram o frio das cidades serranas
para badalar e descansar da rotina cansativa de São Paulo. Campos de Jordão aparece
como um dos destinos preferidos. Ali os turistas encontram ar puro, gente bonita,
tranquilidade, hospedagem de qualidade e uma gama de atrações culturais: teatro, festivais
de música e culinária, além dos já tradicionais doces e chocolates europeus. E foi atrás de
todos esses predicados que 60 sócios do Esporte Clube Sírio subiram a Serra da Mantiqueira
e desfrutaram os dias 05, 06 e 07 de agosto no Hotel Frontenac, pelo Sírio Tour.

O passeio foi um sucesso e teve a lotação esgotada, com 60 sócios inscritos. No
roteiro, café colonial, degustação de cerveja, aulas de gastronomia, caminhadas em parques
turísticos e um belo pôr do sol para terminar o dia.

Para maiores informações sobre a próxima viagem, procure a Secretaria Social.

SÍRIO TOUR EM
CAMPOS DO JORDÃO

Grupo do Clube posa para foto
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Não há mais bela música
Que o ruído da maçaneta da porta
Quando meu filho volta para a casa.
Volta da rua, da vasta noite, da
madrugada de estranhas vozes
E o ruído da maçaneta
E o gemer do trinco
O bater da porta que novamente se fecha
O tilintar inconfundível do molho de
chaves
são um doce acalanto, uma suave cantiga
de ninar.

Só assim fecho os olhos
Posso afinal dormir e descansar.
Oh! A longa espera,
A negra ausência
As histórias de acidentes e assaltos
Que só a noite como ninguém sabe
contar!
Oh! Os presságios e pesadelos,
O eco dos passos na calçada
A voz dos bêbados na rua
E o longo apito do guarda
Medindo a madrugada,
E os cães, uivando na distância
E o grito lancinante da ambulância!
E o coração descompassado a pressentir
E a martelar
Na arritmia do relógio do meu quarto
Esquadrinhando a noite e seus mistérios.
Nisso, na sala que se cala, estala
a gargalhada jovem
da maçaneta que canta
a festiva cantiga do retorno.
E a sua voz engole a noite imensa
Como todos os ruídos secundários.
-Oh! Os címbalos do trinco
e os clarins da porta que se escancara
e os guizos das muitas chaves que se
abraçam
e os festival dos passos que se ganham
a escada!

Nem as vozes da orquestra
E o tilintar de copos
E a mansa canção da chuva no telhado
Podem sequer se comparar
Ao som da maçaneta que sorri
Quando meu filho volta.
Que ele retorne sempre são e salvo
Marinheiro depois da tempestade
A sorrir e cantar.
E que na porta a maçaneta cante
A festiva canção do seu retorno
Que soa pra mim
Como suave cantiga de ninar.
Só assim meu coração se aquieta
Posso afinal dormir e descansar.

SÓ ACONTECE
NA MINHA CASA?

REFLEXÃO
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EXPEDIENTE

Vice-Presidente Administrativo
Raul Sarhan

Vice-Presidente Social
Fabio Kadi

Vice-Presidente de Esportes
Fábio Golmia

Secretário Geral
Fábio Edson Bunemer

Diretor Departamental Secretário
Marco Aurélio Ferreira Lisboa

Diretor Secretário Adjunto
Cesar Ibrahim David

Tesoureiro Geral
Marcelo Audi Cateb

Diretor Departamental Tesoureiro
Charles Kapaz

Diretor Departamental de Marketing
Ricardo Vantini

Diretores Departamentais de Patrimônio
Fábio Said Bittar
Marcelo Maurício Nahas

Diretor Departamental Social
Antonio Conde

Diretor Departamental Cultural
Gabriel Sayegh

Diretora Departamental Cultural Adjunta
Luciana Cabariti Ayer de Azevedo

Diretor Departamental Recreativo
Iskandar Rachid Jabour

Diretor Departamental Recreativo Adjunto
Armando Comparato

Diretor Departamental de Sede
Salvador Norberto Porcelli

Diretor Departamental de Sede Adjunto
Oswaldo Jorge

Diretor Departamental de Bar e Restaurante
Fábio Girardelli Martins Costa

Diretor Departamental de Bar e Restaurante Adjunto
Julio Ricardo Mitne

Diretor Departamental de Informática
Messias Lucca Cabaritti Jr

Diretor Departamental de Suprimentos
Carlos Zarzur

Diretor Departamental de Eventos
Alberto Azank Jr

Diretores Departamentais de Esportes
José Berenguer Sukarie
Washington Joseph
Duílio Jorge Saba
Luciano Zahr Razuck

Diretor Departamental de Recursos Humanos
Cyro Estefan

PRESIDENTE
ROBERTO CABARITI

CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO
PRESIDENTE
Ademar Ashcar
VICE-PRESIDENTE
Renato Tuma
SECRETÁRIO
Sayde José Bitar

DIRETORIA EXECUTIVA GESTÃO 2005/2006
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