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niciamos este 2º ano de mandato com a 
perspectiva de grandes realizações. Mudamos o 
local da fisioterapia, para onde se localizava a 
antiga barbearia do Clube e com isso melhor 
atender aos associados. Terminamos as obras 
da nova sala de massagem, dentro do vestiário 
feminino. Reformamos o gramado do campo 
de futebol. Vamos iniciar as obras da nova 
academia que ocupará o espaço hoje dedicado 
ao solarium que está sub-utilizado.

A idéia básica é juntar as duas academias 
existentes no clube em uma área ampla e com 
pé direito adequado, além de salas de ginástica, 
spinning, ballet, sapateado, entre outras 
modalidades. Haverá também um bar/quiosque 
na entrada para funcionar como espaço de 
convivência entre os freqüentadores do novo 
espaço.

Desenvolvemos um projeto de relações 
institucionais indoor, com anúncios e patrocínios 
nos diversos meios de comunicação do Clube. 
Instalamos a TV SÍRIO, onde toda a programação 
social, esportiva, cultural e institucional estará 
ao alcance dos associados.

Para o mês de maio estaremos promovendo 
o Sírio Open de Tênis, para as categorias infantil 
e juvenil.

Estamos instalando no piso do 1º e 2º sub-
solo da garagem “tachões” para proporcionar 
mais segurança ao associado quando estiver 
circulando por essas dependências.

Criar ambientes saudáveis para o convívio 
dos nossos associados são as metas da Diretoria 
Executiva para manter o E. C. Sírio no rol das 
melhores associações esportivas do país.  

I

Raul Sarhan 
Presidente 2007/2008 

SEÇÕES | Editorial



A prevenção é um exercício que você deveria fazer todos os dias pela sua saúde. Basta dar o primeiro passo

e escolher: caminhada, corrida, futebol, natação, dança. O importante é estar em movimento, pois a atividade

física regular reduz em mais de 25% o risco de infarto e em mais de 40% o de doenças coronarianas. Para

ajudar você a praticar a medicina preventiva, o HCor oferece, por exemplo, programas de orientação nutricional,

antitabagista e check-ups clínico e esportivo. Seu centro de diagnóstico, um dos mais completos do país, conta

com uma equipe altamente capacitada e avançada tecnologia. Entre no pique e saia já do sedentarismo. O único

risco que você corre é o de não querer mais voltar. O HCor faz bem para o coração. Faça você também.

Tel.: (11) 3053 6611
www.hcor.com.br
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Jornada de Férias do DEPAM

ESPORTES | DEPAM

e 02/01 a 27/01  aconteceu mais uma edição da jornada de 
férias.

A oficina de culinária foi um sucesso. Com a participação de mais 
de 40 crianças associadas do Clube.

Com as férias escolares, cerca de 60 crianças foram com o 
DEPAM ao Hopi Hari. E o passeio ao Wet’n Wild também foi um 
sucesso, mesmo com o mau tempo na saída de São Paulo, as crianças 

fizeram um passeio altamente agradável pois o dia no parque estava 
muito bonito. Outro destaque das atividades foram os “saltos do 
trampolim”. As crianças, capitaneadas pela coordenadora, Luciana 
Basílio, divertiram–se em saltos pra lá de desajeitados, mas muito 
animados.

D
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proveitando o clima de folia que se 
estabeleceu no país, o DEPAM não podia ficar 
de fora e promoveu na boate a sua tradicional 
matinê de carnaval.

A festa de Momo teve direito até a desfile 
de fantasias. Aproximadamente 500 associados 
fizeram a festa junto com os foliões mirins. 
Ponto alto da festa, cerca de 160 crianças 
participaram do desfile de fantasias, divididas em 
duas categorias: de 02 a 06 e de 07 a 14 anos. 
Os três primeiros colocados de cada categoria 
receberam um troféu e as demais crianças 
participantes foram agraciadas com uma medalha 
de participação.

Confira os vencedores 
do concurso:

02 a 06 anos
1º Rayssa Tuma (Rapunzel)
2º Maria Clara (Madrinha de Bateria)
3º Matheus Haddad (Bus) 
07 a 14 anos   
1º Fernanda Nemer (Rainha de Sabá)
2º Camila Santos (Palhaço Italiano que 

Mora no Havaí)
3º Fernanda Gama (Pizzaiola)

DEPAM | ESPORTES

Os vencedores do 
concurso categoria 
02 a 06 anos 
acompanhados 
do Sr. Presidente 
Raul Sarhan

Os premiados do 
concurso categoria 

07 a 14 anos

Carnaval do DEPAM

A
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ESPORTES | DEPAM

Páscoa 2008

DEPAM realizou a sua festa anual de Páscoa. Durante o evento 
as crianças fizeram várias atividades. Já na chegada a meninada 
recebeu ovinhos de chocolate e foram recepcionadas pelo coelho 
da Páscoa. Mesmo com o tempo nublado e um pouco frio 
a animação era evidente. A oficina de chocolate contou com a 
ajuda da associada Carla Sarhan. As crianças faziam e pintavam 
seu próprio chocolate. Cumprindo nossa função institucional 
esses chocolates foram doados a creche Aliança de Misericórdia 
Imaculada do Espírito Santo e assim vão abrilhantar a Páscoa de 
muitas crianças.

Mais tarde, por volta do meio dia, aconteceu o almoço no 
Salão Nobre e 110 crianças participaram. Em suma, foi um dia 
muito gostoso e agradável, com um total de 260 crianças brincando 
e se divertindo o tempo todo e depois da brincadeira da “caça ao 
coelho”, todas foram levadas ao Buffet Infantil para receber uma 
cenoura de chocolate recehada de marshmelow em comemoração 
à Páscoa. 

O
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São Silvestre
 omo ocorre todos os anos na cidade de São Paulo, a virada 

do ano tem diversas atrações e dentre elas está a renomada 
corrida de São Silvestre, que acontece no último dia do ano. 

Atletas do Brasil e do mundo inteiro vêm para este grande 
evento. Além da elite, também  há os amadores, que participam 
pelo prazer da adrenalina, amor ao esporte e superação do 
grande desafio da “subida da Brigadeiro”. 

Aqui no E.C. Sírio existe o Grupo de Corrida que treina às 
terças e quintas-feiras. Os integrantes Laerte Miranda, Adriano 
Gabriel, Marco Manfredini participaram deste grande evento, 
representando brilhantemente o Clube. 

Meia Maratona Disney

No mês de dezembro o Grupo de Corrida foi representar 
o E.C. Sírio nos “States” na Meia Maratona da Disney. A 
equipe da “Jóia do Aeroporto” composta de 7 integrantes 
fez bonito na terra do tio Sam. Vale lembrar que o atleta 
Luis Paulo Ribeiro ganhou o prêmio máximo de participação 
por ter feito as três provas do circuito: a prova da família, de 
5k, na sexta-feira, a meia maratona, de 21k, no sábado, e a 
maratona inteira, de 42k, no domingo. Será que sobrou tempo 
pra comemorar? Parabéns ao Sr. Luis Paulo e familia, e a todos 
os participantes que representaram o Clube.  

Veja o tempo dos participantes

Rose Natalini  02:02:10      
Carlos Trevisan  02:07:36     
Lucilena Joseph  02:41:30      
L. Paulo Ribeiro  02:47:20      
Denise Ribeiro  03:03:13     
Suzan Ludovico  03:11:20   
Sylvia Favero  03:14:30      

C

ESPORTES | Grupo de Corrida

Ao lado: Laerte Miranda, Adriano 
Gabriel e Marco Manfredini

Acima: Suzan, Lucilena e Sylvia comemorando mais um bom resultado.
Ao lado: Luis Paulo após a corrida
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Acima: Suzan, Lucilena e Sylvia comemorando mais um bom resultado.
Ao lado: Luis Paulo após a corrida

O associado Renato Limongi 
foi homenageado pelo Grupo 

de Corrida em nome do 
Esporte Clube Sírio, pelo 

apoio e incentivo as atividades 
esportivas do Clube.

O Grupo de Corrida mais 
uma vez demonstrou 

sua união por ocasião de 
evento comemorativo em 

razão do sucesso alcançado 
no ano de 2007.

O prestígio do grupo ficou 
evidenciado pela presença 

no evento do Presidente do 
Clube, o Sr. Raul Sarhan, do 

Vice-presidente Administrativo, 
Marcelo Cateb, do Vice-

presidente Social, Fábio Kadi 
e sua esposa Mônica e do 

Vice-presidente de Esportes, 
Fábio Edson Bunemer e sua 

noiva Fabiana Morales.  
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o último dia 13/03 a turma do SIMI, acompanhados da professora 
Maíra, fezeram uma visita ao Memorial do Imigrante, localizado no 
bairro da Moóca, onde puderam conhecer a história da imigração 
no Brasil e em São Paulo. Muitos se emocionaram relembrando 
momentos de suas vidas.  

A turma do SIMI ainda passeou de Maria-fumaça, tirou muitas 
fotos e aproveitou ao máximo o passeio. 

N

ESPORTES | SIMI

Passeio ao Memorial do Imigrante
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CONRAD

18 a 22 de maio • 15 a 19 de junho • 13 a 17 de julho

SEMANA
DA SORTE

SUA SORTE ESTa aqui.

Durante a Semana da Sorte,

você concorre a diversos prêmios
que só o Conrad pode lhe oferecer: 

tratamentos exclusivos no SPA
e jantares com cardápios internacionais.

Ao confirmar sua reserva,

informe a palavra “diversão” e ganhe

um brinde exclusivo do Conrad.
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Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 28
10º andar • Conj. 101 • Itaim Bibi • SP

CEP: 04543-000 • Telefone: (11) 3709-0000
Fax: (11) 3709-0010 • Toll-free: 0800 770 5065

www.conrad.com.uy

Inclui passagem aérea SP/Punta/SP,
traslado, hospedagem com

café da manhã no restaurante
Las Brisas e acesso diário ao SPA.

US$599*

TARDES DE VELEROS

Segundas de Flamenco • Terças de Tango • Quartas de Encontro

Desfrute uma semana com atividades todos os dias.

US$500
e muitos

outros prêmios.

EM DINHEIRO

ANC_CONRAD2.pdf   3/19/08   4:34:23 PM
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 s associados do Clube principalmente os praticantes de artes 
marciais, podem comemorar. A reforma do DOJÔ foi concluída com 
sucesso. Agora o espaço conta com uma estrutura invejável e que 
você não encontra em muitas academias da região. A sala ainda 
possui uma pequena arquibancada com lugares “encadeirados”. 
O investimento proporcionou um novo tatame, desenvolvido com 
materiais que rendem um melhor desempenho no treinamento dos 
atletas. Esse tipo de tatame é utilizado nas principais competições 

da modalidade no Brasil e no mundo. Com a presença da Diretoria, 
professores e atletas, a nova sala do DOJÔ foi inaugurada logo após 
as considerações do Presidente Sr. Raul Sarhan, juntamente com o 
Vice-Presidente de Esportes, Sr. Fábio Edson Bunemer. Os professores 
Marcos Michelin, Roberto Katchborian e Claudio Pinsdorf deram início 
às apresentações, que variavam entre lutas, demonstrações de defesa 
pessoal, Kata (simulação de golpes), entre outros.

Inauguração do Novo Tatame

O

ESPORTES | Inauguração do Tatame
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Olimpíada CONSCRE

A

Olimpíada CONSCRE | ESPORTES

Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação da cidade de São Paulo, 
em parceria com o Conselho Estadual Parlamentar das Comunidades 
de Raízes e Culturas Estrangeiras (CONSCRE), realizou a 1º Olimpíada 
das Comunidades de Raízes Estrangeiras (OCRE), que visou promover 
a integração e valorização das raízes e tradições. “O CONSCRE foi 
criado para integrar as comunidades estrangeiras em São Paulo” 
afirma o Sr. Rezkalla Tuma (Representante da Comunidade Árabe no 
CONSCRE).

O evento ocorreu no dia 09 de dezembro, com a participação 
das comunidades árabe, espanhola, italiana, armênia, judaica, russa, 
lituana, letoniana, japonesa, grega, colombiana, chinesa e portuguesa. 
Com aproximadamente 400 atletas, divididos em 9 modalidades, 
subdivididos em 3 categorias: jovem (16 a 25 anos), adulto (26 a 45 
anos), master (acima dos 46 anos). 

 Gamão 
1º lugar: Mario Antonio Salomão

Natação Masculino
50 mts livre – cat F
2º lugar: Luciano Fuad Kairalla

50 mts livre – cat G
1º lugar: Rodrigo Bardi

50 mts livre – cat H
1º lugar: ChristianWehba

 25 mts livre – cat J
1º lugar: Murilo Kalil Saba
2º lugar: Marcos F. Zangur

25 mts costas – cat J
1º lugar: Murilo Kalil Saba

25 mts costas – cat L
1º Marcos Oliveira B. Carmo

Natação Feminino
50 mts livre – cat F
1º lugar: Cristiane Gerab

Sinuca
1º lugar: Equipe A
Calel Galeb
Eduardo Neaime
Fabio Roberto Saad 
Gilberto Saad Sckaier
Ricardo Jorge Salomão

2º lugar: Equipe B
Eduardo Saad
Antonio José Neaime
Emilio Cury 
Mario Joseph
Sergio Namur

Judô 
Cat – até 90kg
2º Elias Samed

Cat – acima de 90kg
3º Alberto Bonetti

Vôlei
Masculino e Feminino
Ambos terminaram em 3º lugar.  

Em Tempo!!!!

 O presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo nomeou 
representantes de organizações e movimentos 
culturais, titulares e substitutos, para 
compor o conselho estadual parlamentar de 
comunidade de raízes e culturas estrangeiras. 
E o E. C. Sírio está sendo bem representado 
pelo seu Tesoureiro Geral, o Sr. Roberto 
Badra Sallum.

É de grande orgulho para o clube, ter um 
“filho” seu participando como representante 
da comunidade árabe. 

Entidades representativas das 
comunidades:

Comunidade Árabe
Titular: 
Rezkalla Tuma (Conselheiro e Diretor de 

Relações Institucionais do E.C. Sírio)
Suplentes: 
Sonia Tuma (Conselheira e Diretora de 

Relações e Marketing do Club Homs)
Roberto Badra Sallum (Conselheiro e 

Tesoureiro Geral do Esporte Clube Sírio)
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ESPORTES | Travessia/Natação

Travessia Aquática: 1ª Etapa - Ibiúna 

o dia 17 de fevereiro a equipe do E. C. Sírio estreou no circuito 
paulista de travessias aquáticas 2008. A 1ª etapa foi realizada em 
Ibiúna e o Clube contou com 5 participantes.  

Todos os inscritos pelo Sírio nadaram as provas de 1km. Para 
muitos era a primeira experiência num evento desse porte e todos os 
participantes pelo Sírio gostaram muito. 

Na classificação geral por equipes, a “trupe” da “jóia do 
aeroporto” terminou em 10º lugar dentre 49 equipes inscritas, na 
prova de 1 km. E na prova de 500 m, o professor Rodrigo Bardi 
mostrou que sabe das coisas e terminou em primeiro lugar, com o 
tempo de 5’59” na categoria “G”. E na classificação geral por equipes 
o E.C. Sírio terminou em 22º.

Confira a classificação

Prova 1 km

Rodrigo Bardi   1º colocado 00:13:22 cat. G
Ricardo Bittar  5º colocada 00:24:00 cat. K
Daniel H. Moreno 6º colocado 00:20:54 cat. H
Cássio H. Daher  11º colocado 00:16:22 cat. F
Murilo K. Saba  11º colocado 00:20:50 cat. J 

Prova 500m

Rodrigo Bardi  1º colocado 00:05:59 cat. G         

N

Prova 1 km

Rodrigo Bardi     1º colocado cat. G
Ricardo Bittar  4º colocada cat. K
Cássio H. Daher   6º colocado cat. F
Murilo Kalil Saba  7º colocado cat. J
Daniel Majzoub   15º colocado cat. H 

Prova 500m

Rodrigo Bardi  1º colocado cat. F
Marcos Bacellar   2º colocado  cat. J 
Gabriel Sayegh     6º colocado  cat. I
Nabil Arida       12º colocado  cat. I    

Travessia Aquática: 2ª Etapa - São Roque

 Sírio também participou da 2º travessia aquática desta vez em 
São Roque a 50 km da capital. 59 equipes participaram da prova. A 
equipe do Sírio se mantém na 12º posição nas provas de 1k (1000m) 
e na 11º nas provas de 500m, após 2 etapas num total de 10. 

Mesmo com alguns imprevistos a equipe participou com 8 atletas. 
São eles: Cássio Daher, Rodrigo Bardi (Técnico), Daniel Majzoub, Nabil 
Arida, Gabriel Sayegh, Ricardo Bittar e Marcos Bacellar. O destaque da 
equipe mais uma vez foi o Técnico e professor de natação do Clube, 
Rodrigo Bardi, veja os resultados da 2º etapa.

O

Confira a classificação

Mais uma vitória 
do Prof. Rodrigo

Equipe do Esporte Clube Sírio na etapa de Ibiúna
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Bike Folia
ntre os dias 22 e 31 de janeiro aconteceu a 1ª Bike Folia no Sírio. 

Pegando carona na alegria do carnaval, o Departamento de Esportes 
colocou em prática as aulas de Spinning ao cair das tardes em um 
ambiente mais ameno e gostoso. O Spinning, que já faz sucesso desde 
o início de novembro no Clube, aproveitou o embalo do carnaval e 
colocou todo mundo pra malhar. A adesão foi ótima, as aulas estiveram 
cheias e movimentadas. Essa foi a grande “folia” do bem estar físico.  

Bike Folia/Bike Kids | ESPORTES

Bike Kids
 utra novidade!!!! O “BIKE KIDS”, todas as terças, quartas e 

quintas no Clube. Os jovens de 11 a 13 anos também ganharam seu 
espaço na prática do Spinning, claro que de uma forma bem reduzida 
na carga dos exercícios mas não menos empolgante. Das 16h30 às 17h 
você poderá vir e curtir um pouco dessa modalidade que já faz sucesso 
entre os adultos, agora ao alcance das crianças. Aproveite!!!

E

O
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ESPORTES | Futebol de Menores/Copa Sírio

Festival Interno do Futebol de Menores
o dia 23/02 aconteceu o festival interno 

do futebol de menores, já apresentando uma 
prévia para as competições do semestre. Com 
diversas categorias envolvidas (sub-9, 11, 13, 
15 e feminino), o festival também serviu para 
que os professores observassem os jogadores 
visando selecionar para uma futura montagem 
das equipes para o equilibrio do campeonato 
interno.

Comandados pelos professores Turiani, 
Daniel e Thiago a criançada não perdeu tempo 
e se esbaldou no esporte bretão. 

N

Torneio Início Copa Sírio
Gramado bonito, times preparados e mais uma temporada 

da Copa Sírio se inicia. Mas antes da bola rolar pra valer, houve 
um ótimo aperitivo, o torneio início, assim os times conhecem a 
“cancha” novinha, seus companheiros e ainda aproveitam para matar 
as saudades. E para abrir a “confraternização” as equipes do Tricury e 
Calhaforte fizeram um jogo disputado com muita raça e isso refletiu 
no placar, a peleja terminou em igualdade 1x1 e a decisão ficou para 
o número de escanteios onde a equipe do Calhaforte levou a melhor, 
tendo 4 escanteios a seu favor contra 2 da representação amarela 
da Tricury. No segundo encontro do dia a rapaziada da Melpagi foi 
derrotada pela equipe do Akylas por 2x0, com duas falhas do sistema 
defensivo do Melpagi. Ainda bem que era só o torneio início... 

Devido à chuva que caía insistentemente a organização achou 
por bem e preservando a integridade física dos atletas encerrar o 
torneio início e por isso as equipes Trial Sports e Meng não entraram 
em campo. Mas pela amostra o ano de 2008 vai ser recheado de 
grandes jogos.  

Dia Nacional do Society

A equipe principal do E.C Sírio de futebol  society, participou 
do festival em homenagem ao dia nacional do esporte. O evento se 
deu no Playbol Pompéia e a nossa equipe goleou por 4x1 a ACSP 
(Associação Comercial do Estado de São Paulo). 

 Com essa ótima vitória o time dirigido pelo técnico Flávio 
Rabbath, trouxe o primeiro caneco de 2008 para o Clube. 

O time campeão foi formado pelos seguintes atletas:  
01 - Daniel D’avilla 
02 - Marcos Abbud 
03 - Rafael Machiaverni 
04 - Luis Naufel 
05 - Gustavo Rodrigues 
06 - Rafael Nogueira 
07 - Michel Jalbut 
08 - Murched Taha 
09 - Felippe Anaquate 
10 - Luis Nazar 
11 - Guilherme Saguia 

Técnico – Flávio Rabbath 
Massagista - Franklin 
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Basquete Veteranos / Ginástica Olímpica | ESPORTES

Atletas do Sírio ajudam a Seleção 
Brasileira a conquistar o Bronze

 Pan-americano de veteranos, foi realizado em Montevidéu, no 
Uruguai, onde a seleção brasileira de basquete conquistou o 3º lugar 
na categoria 65 a 70 anos, após brilhante vitória sobre a representação 
chilena. O time brasileiro de veteranos conjuga uma parcela muito 
importante daqueles que fizeram a história do nosso basquete e dois 
associados do E.C. Sírio integram essa seleção. André Gesini e Ayrton 
Maia sempre elevam o nome do Esporte Clube Sírio e mantém viva 
a chama do basquete que fez história no Brasil e no mundo. Outro 
destaque foi a delegação brasileira, com 120 atletas, e também um 
time feminino de veteranas. Esse torneio serviu como preparação 
para o mundial de veteranos, em 2009 em Praga. Mais uma vez essa 
“meninada” honrou o nome do país lá fora mostrando que o basquete 
ainda pode ser o segundo esporte dessa nação, deixando de lado as 
brigas e particularidades.

A equipe de veteranos do E.C Sírio disputou o torneio início que 
aconteceu no dia 29/03, onde o Clube sediou a “confraternização” no 
seu ginásio. O brasileirão de veteranos acontece em outubro na cidade 
de João Pessoa, na Paraíba.

O Os representantes da 
“joia do aeroporto”, 
André Gesini e 
Ayrton Maia

A equipe medalha 
de bronze do V 
Pan-americano

Semana da Ginástica Olímpica
 ntre os dias 11 e 14 de março, aconteceu a 

Semana da Ginástica Olímpica. As atividades se 
deram interna e externamente. Sob o comando da 
Profa. Michelle os alunos tiveram que se “mexer” 
todos os dias. No Clube eles fizeram atividades 
na piscina, com uma aula especial, diferente do 
ambiente que estão acostumados, na piscina eles 
puderam desenvolver os niveis de aperfeiçoamento e 
treinamento, no ginásio de ginástica, foi apresentado 
um filme temático sobre a modalidade. Fechando 
a semana da ginástica olímpica, a turma do Sírio 
fez uma visita ao Clube MESC de São Bernardo do 
Campo, para saber como funciona a modalidade 
no seu caráter competitivo e conhecer a rotina 
de um atleta de alto rendimento, e através disso 
fazer um intercâmbio com atletas competidores e 
assim incentivá-los ainda mais para que continuem 
praticando a ginástica. 

E
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Noite de gala no 
Esporte Clube Sírio

m dezembro de 2007 o E. C. Sírio foi palco da cerimônia de posse 
da Diretoria e Presidência da ACESC (Associação de Clubes Esportivos 
e Sócio Culturais de São Paulo) para o exercício de 2008. Logo após 
ocorreu o jantar de confraternização, com a presença de figuras ilustres 
como o Prefeito Gilberto Kassab, o Secretário Municipal de Esportes 
Walter Feldman e os Presidentes das demais entidades desportivas, 
além de convidados especiais. Todos acompanharam a posse de 
Antonio Moreno Neto, atual Presidente do E.C. Pinheiros, para um 
ano de mandato na presidência da ACESC. A votação aconteceu na 
sala da Diretoria do Esporte Clube Sírio.

Criada em 1995, a ACESC tem como objetivo fomentar o 
desenvolvimento esportivo e sócio cultural e com isso angariar parcerias 
entre o governo e a sociedade. A associação também é famosa por 
promover muitos eventos, entre eles o Festival de Teatro (onde o E.C. 
Sírio foi muito bem em 2007, levando alguns prêmios.), concursos 
literários e que integram a Maratona Cultural (o Sírio também obteve 
enorme destaque no ano de 2007).

O E.C. Sírio se orgulha de fazer parte e ajudar a escrever mais 
um capítulo de outra grande associação da cidade, pois assim estará 
contribuindo não só com o crescimento de outros grandes clubes, 
mas como também do seu próprio crescimento.  

E
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Acima:  
Dr. Farah, Sr. Gilberto Kassab (Prefeito 

de São Paulo),  Sr. Raul Sarhan 
(Presidente do Esporte Clube Sírio) e o 
Sr. Antonio Moreno Neto (Presidente 

Eleito da ACESC e do Pinheiros)

Ao redor, os melhores 
momentos do evento
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Torneio de Tranca 2008

 o dia 16 de maio acontecerá mais um torneio de tranca. 
Tradicionalíssimo dentro do Clube, o evento atrai competidores de 
outros clubes espalhados pela cidade de São Paulo. Além da disputa 
entre sí, há também o clima de descontração e companheirismo, já 
que todos se encontram por diversos torneios, acaba tornando-se 
uma grande oportunidade de encontrar grandes amigos e contar 
várias histórias. Apoio: Hotel Frontenac e Conrad Resort.

Venha participar!!! Inscreva-se.

N
Snooker 2008

A equipe de Snooker do Sírio classificou-se para disputar a 
série ouro do Torneio de Regra Inglesa, a ser promovido pela 
Federação Paulista de Sinuca e Bilhar no ano de 2008.

A equipe do E.C Sírio esteve presente com time de craques da 
sinuca: Gilberto, Ricardo , Eduardo Haddad, Celso, Dinho , André 
e Armando.

Encerrado o torneio interno de Snooker  2007, Regra Inglesa, 
sagrando-se vencedor o associado Gilberto Sckaier  e o vice-
campeão foi  o Sr. Paulo Hataier. 
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Festival de Ballet 2007 fecha com 
chave de ouro os 90 anos do Clube

omingo (02/12) aconteceu mais um refinado e grandioso Festival 
Anual de Ballet e nesse ano o tema foi o “ALADDIN”. Os associados 
compareceram em peso a este espetáculo, sempre marcante.  

Com figurinos leves e muito elegantes, os artistas puderam se 
apresentar com enorme capricho. Outro ponto forte do espetáculo 
foram as coreografias apresentadas, muito bem ensaiadas e com uma 
precisão incrível!

Os pais estavam orgulhosos com as apresentações de seus filhos, 
tínhamos os “marinheiros de primeira viagem”, mas também estavam 
aqueles “veteranos” de Festival de Ballet, como o casal Jaime Curi e 
Sônia Curi. Suas duas filhas participaram do espetáculo e eles estavam 

radiantes com a participação das “suas princesas”. Seu Jaime muito 
animado durante a apresentação ressaltou que “o espetáculo está 
muito bom”. Sua esposa creditou o bom andamento do festival às 
professoras, que “fizeram um trabalho brilhante”. Entre os pais não 
existe aquele espetáculo preferido, mas sim a homogeneidade dos 
Festivais passados e Dona Sônia retrata bem isso: “não existe um 
(espetáculo) melhor que o outro, o que existe é uma regularidade em 
todos os anos”. 

E assim mais um Festival de Ballet deixou saudades aos 
participantes e associados.      

D
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Imagens do Festival
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CULTURAL | Exposição Sesc / Encerramento Exposição Sírio 90 Anos

ano de 2008 começou como terminou 2007 para o E.C. Sírio: 
cheio de homenagens. E agora mais uma, só que vinda do SESC Vila 
Mariana. A exposição “Vila Poliesportiva” faz parte do SESC verão 
2008. Retrata e mostra locais públicos e privados de grande atuação 
na área esportiva na região que circunda o SESC Vila Mariana. 

Dentre tantos clubes participantes lá está o nosso grande E.C 
Sírio, com seu “stand”, onde se destacam as modalidades esportivas 
tradicionalíssimas no Sírio, como basquete e corrida. De quebra conta 
um pouco da linda história da “jóia do aeroporto”. 

Estes espaços têm cada qual suas especificidades, suas histórias e 
curiosidades. E contribuem de modos diversos na formação da cultura 
esportiva da região. O esporte se desenvolve nos mais diversos ritmos, 
ora com objetivos competitivos, ora como fator de integração e de 
cidadania. Diante de todos os benefícios que a prática de qualquer 
esporte traz, é inevitável que não haja o estreitamento da relação 
esporte/comunidade. 

O

   o último dia 05/02 encerrou-se a nostálgica exposição dos 90 anos 
do E.C.Sírio, comandada pela vice-presidência social e coordenada por 
seu assessor, Fábio Trabulsi.
A seleção de fotografias tiradas nestes longos 90 anos contou um 
pouco da emocionante e gloriosa história do Sírio desde a assinatura 
da primeira ata até os dias de hoje.
Muitos associados conferiram de perto essa viagem ao tempo, entre 
eles o Sr. Iskandar Jabbour, Diretor Recreativo, que resumiu em uma 
só frase a emoção que sentiu: “a história do Clube é belíssima, é 
de emocionar”. Assim como Sr. Iskandar, outros muitos associados 
também concordam com a frase e lembram de suas épocas e de seus 
momentos. 
Podemos perceber que a exposição mostrou um outro lado de não só 
contar a história do Clube, mas também de pequenos acontecimentos 
de cada associado que se identificava com as fotografias que ilustravam 
o 1º andar da sede. Muitas recordações e saudades formaram o DNA 
desta emocionante exposição.        

N

Exposição Sesc

Encerramento Exposição Sírio 90 Anos
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m espaço muito aconchegante do E.C. Sírio é a biblioteca, 
localizada no 1º andar da sede, montada pelo Sr. Arpad e o atual 
Coordenador de Comunicação Sérgio Bortoletto. A biblioteca 
do Sírio é rica em variedades de títulos literários, que vão dos 
infantis às publicações da literatura árabe. O acervo da biblioteca 
conta hoje com mais de 4.500 livros, grande parte doada por 
associados. Durante a semana a procura é muito grande. Sextas-
feiras são mais calmas. Mas aos sábados e domingos a freqüência 
dobra, principalmente com as crianças na volta do ano letivo. 

Mas esse “cantinho” do Clube não tem só o privilégio de 
ser a fonte do saber e do conhecimento. É também um ponto 
de encontro de amigos. Segundo a auxiliar da biblioteca, Kelly 
Cristina, pessoas importantes freqüentam a biblioteca como 
qualquer outro sócio, “até empresários freqüentam o ambiente, 
por ser um lugar bem calmo” e ela tem toda a razão. Para quem 
é apaixonado pela leitura não existe lugar melhor que a sala da 
biblioteca. Ali o leitor se desliga e “viaja” pela história adentro. 

Além de livros, o associado pode folhear alguns exemplares de jornais e revistas. 
Isso tudo para que se sinta como se estivesse na sala de sua casa. “Costumo sempre 
convidar o sócio a comparecer a biblioteca, trazer a família e amigos para que conheçam 
melhor e que possa se tornar um ponto de encontro”, completa Kelly.

No início de 2007 a biblioteca possuía 3.516 livros e ao final do ano já ultrapassava 
a casa de 4.400 obras. O interesse é muito grande, pois o número de retiradas de livros 
alcançava 1.400, isso sem contar as renovações. E no site da biblioteca, entre associados 
e funcionários, são mais de 120 cadastrados. Em suma, podemos perceber que ler ainda 
é um ótimo negócio e o Sírio sabe disso, fazendo assim com que seus associados 
sempre colaborem com o crescimento do acervo. “A leitura continua sendo um pilar 
importante do aprendizado”, finaliza Kelly.

Pra você que gosta de ler e pesquisar aí vão os 
horários de funcionamento da biblioteca 

Biblioteca 
U

Em tempo !!!! 

No dia 29/09 houve o encontro sobre culinária sírio-libanesa com o 
Chef. Samir Cauerk Moysés,que falou sobre costumes, tradições, origem 
e simbologia de alguns pratos típicos. Explicou também o significado de 
pratos específicos de algumas ocasiões. Ponto alto do encontro foi o tema 
da utilização de plantas e especiarias orientais na culinária ocidental.

Terça a sexta-feira
11h às 15h / 16h às 20h

Sábados, domingos e feriados
11h às 17h
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 Escola de Educação Infantil completou 10 
anos de sucesso e ótimos serviços prestados 
a “comunidade” do E.C Sírio. Educando e 
socializando as crianças em um ambiente 
muito tranqüilo e favorável para o aprendizado. 
Os alunos além de estudarem ainda começam 
a freqüentar o Clube desde pequenos onde 
constroem fortes laços de amizade e participam 
do dia-dia do Sírio. Muito bem conceituada por 
escolas da região o ensino oferecido é motivo 
de destaque e diferencial entre muitas escolas 
infantis do bairro, rendendo-lhe uma parceria 
com a importante escola Lourenço Castanho, 
devido a compatibilidade no projeto pedagógico 
e semelhanças na qualidade educacional. Muitos 
alunos que deixam a Escola de Educação Infantil 
são admitidos no Lourenço Castanho. 

A escola tem diversos fatores favoráveis 
para as crianças e para os pais, como a questão 
da segurança. Por ser dentro do Clube os pais 
não precisam se preocupar, pois o Clube possui 
equipe de segurança 24 horas por dia, então seu 
filho estará sempre bem protegido. O contato das 
crianças com a natureza, a área verde é muito 
grande e com diferentes espécies de plantas, então 
o contato é inevitável e assim elas crescem tendo 
um ensinamento de preservação e importância 
da flora para a vida. Outro diferencial é o acesso 
que os pais tem com a diretora da escola e as 
professoras que estão sempre à disposição para 
recebê-los. 

Venham conhecer essas e outras vantagens 
que a Escola de Educação Infantil pode oferecer 
para o seu filho. Matrículas abertas para o ano 
de 2008.

Horários

½  período 
Manhã: das 8h às 12h
Tarde: das 13h15 às 17h15
Período Integral
Das 8h às 17h30

Agende um horário para visita pelo telefone 
2189-8500 ramal: 539

A

Escola de Educação Infantil 
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“Cosmópolis”
Uma releitura da cidade de São Paulo e seus habitantes 

um lindo o trabalho do diretor Otávio Cury 
que após a sessão cinematográfica, interagiu com 
a platéia sobre o filme.

O filme mostra a evolução arquitetônica, 
urbanística e humana da cidade de São Paulo, 
que foi retratada com contrastes sociais, étnicos 
e estéticos num trabalho muito rico. Ele ainda 
mostra os fluxos de imigração que a cidade acolheu 
nos últimos 100 anos. O filme “Cosmópolis” 
participou de diversos festivais internacionais e 
também do 10º Festival “ É Tudo Verdade”.    

É

Da esquerda para direita: Patrícia, Fábio
Trabulsi, ao centro o Diretor Otávio 
Cury, Marcia Dib, Myrtes Trabulsi e
Gabriel Bonduki
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E

Semana da Mulher 

ntre os dias 4 e 9 de março, aproveitando as comemorações do 
dia internacional da mulher (8 de março), o E. C. Sírio homenageou 
as associadas promovendo vários eventos. Muitos cursos e palestras 
deram o tom das homenagens do Clube às mulheres. A semana de 
comemoração foi aberta com o curso de pele Natura, coordenado 
pela associada Sra. Norma Haddad e sua equipe. No mesmo dia 
houve a demonstração e degustação de produtos da Perdigão, com 
direito a cinco receitas, ministrado pela Chef Clair Saraiva. Ao final 
da demonstração diversos produtos da marca foram sorteados entre 
as “alunas”. 

Os eventos continuaram a todo vapor, com destaque para as aulas 
de pintura e modelagem em argila ciceroneadas pela professora Rose 

Korb.  A procura pela aula foi muito grande assim como o número 
de quadros e esculturas. Já no final das comemorações, a professora 
Lia Mara Jorge, mostrou toda criatividade e habilidade na aula de 
modelagem e pintura em barro, onde suas alunas abusaram do bom 
gosto criando peças magníficas. Em suma, a Semana da Mulher teve 
programação pra todos os gostos e idades, afinal as mulheres do 
E.C. Sírio merecem. E vale a pena repetir “tens sete sentidos, sete 
chaves de poder, és mística flor, pétala serena, seiva suave de uma 
árvore suprema, és linda, és bela. És simplesmente mulher”. Parabéns 
associadas!
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Pomar do Sírio

SEÇÕES | Pomar

 proveitando a onda ecológica e o momento 
de preservação das áreas verdes, o E. C. Sírio 
faz jus ao apelido de “jóia do aeroporto”, mas 
poderia ser chamado também de “esmeralda da 
23” por um simples motivo: excluindo o parque 
do Ibirapuera, o nosso Clube é a única área verde 
de destaque da região. Enquanto o progresso 
da civilização se faz presente e praticamente 
“devasta” vegetações para o “progresso” da 
nação, o Sírio vem na contramão da história e, 
ao invés de desmatar, planta.

Além do Clube contar com diversas espécies 
da nossa flora, agora também possui um rico 
pomar, que vai do pé de acerola ao pé de romã. 
Atualmente sabemos que as poucas áreas verdes 
que temos com o tempo vão se perder em nome 
do progresso, mas aqui no Sírio essas vegetações 
terão vida longa já que a preservação e o incentivo 
prevalecem. As crianças, que a cada dia têm 
menos contato com o verde, limitando-se a sítios 
ou ao interior, encontram essa oportunidade aqui 
mesmo, na cidade grande. É só vir para o E.C. 
Sírio que vão encontrar essa área.

Visite o pomar do Sírio!!  Ele se localiza ao 
lado do placar eletrônico do campo de futebol.    

A
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Clube Sírio recebe homenagem 
da Igreja Ortodoxa

o dia 30/03 o Esporte Clube Sírio foi homenageado pela Arquidiocese 
Católica Apostólica Ortodoxa Antioquina de São Paulo e de todo o Brasil, 
com a entrega da grandiosa Comenda Patriarcal dos Santos Apóstolos Pedro 
e Paulo. Ofertado pelo Patriarca de Antióquia e de todo Oriente, Ignátios IV, 
que acolheu a indicação do arcebispo, Sª Emª Dom Damaskinos Mansour. 
Estavam presentes autoridades religiosas cristãs e islâmicas, diplomáticas 
e civis em geral, além do Presidente, diretores e grande número de sócios 
do Esporte Clube Sírio. Sr. Presidente, Raul Sarhan, acompanhado do 
presidente do Conselho de Orientação do E.C. Sírio, o Sr. Renato Tuma e 
do Presidente do Conselho Superior de Administração, Sr. Ademar Ashcar 
representaram o Clube no momento da entrega da homenagem. Também 
participaram do evento familiares e amigos dos novos diretores do Conselho 
da Igreja, o qual será presidido pelo ex-presidente do E.C Sírio, Dr. Roberto 
Cabariti.  A Missa Solene e a outorga da Comenda aconteceram na Catedral 
Metropolitana Ortodoxa. Após a Santa Missa foi oferecido coquetel no 
Salão do Arcebispado, onde conselheiros e homenageados receberam os 
cumprimentos dos presentes.

N

Sr. Renato Tuma, Sr. Raul Sarhan e Sr. Ademar Ashcar com 
a Comenda Patriarcal dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo.
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Se você for até a garagem e andar um pouquinho até a entrada da 
boate encontrará uma salinha discreta, porém muito aconchegante. É 
de lá que saem os grandes eventos realizadas no Salão Nobre e Terraço, 
Espaço Premium, Espaço Social, The View e atualmente o Ginásio 
Principal também tem sido utilizado para locações ou em qualquer 
dependência requisitada pelo cliente, desde que aprovadas. Para quem 
não conhece essa “salinha”, ali fica o Sírio Eventos, departamento 
responsável pelas locações das dependências do Clube. 

O Sírio Eventos existe há 10 anos. Iniciou apenas com locações e 
hoje o serviço já conta com Buffet do próprio Clube, que é muito bem 
quisto na parte corporativista e de casamentos. A estrutura do Sírio 
Eventos conta com 4 funcionários internos: o Mário é o responsável 
pela parte administrativa, contratos e planilhas, a Ana Paula é 
responsável pelos casamentos, a Giovanna que cuida da captação 
de novos clientes, todos comandados pela Gerente de Eventos, Silvia 
Bischoff que possui todo o respaldo dos diretores Marcos Demétrio 
Haik e Sérgio Quintero, sempre abertos a sugestões e participativos 

ao extremo. Devido a essa excelência no atendimento e na eficiência, 
a carta de clientes é recheada, dentre eles a TAM, Itaú e LUMI 
Cosméticos. Segundo a Silvia “esses clientes são fidelíssimos”. Tanto 
a TAM como o Itaú constantemente fazem eventos aqui no Clube e 
agora outras empresas já procuram os serviços do Sírio Eventos. “A 
agenda está cheia até dezembro” ressalta a Gerente. A supervisora 
do Itaú Bankfone, Leonor Parra, só tem elogios para o departamento: 
“o tratamento é excelente, fora que o local atende todas as nossas 
expectativas”. Os sócios procuram o departamento, mas não tanto 
quanto as empresas, que sempre recorrem ao Sírio Eventos para suas 
festividades.

A Gerente Silvia resume o segredo do sucesso desse departamento, 
que oferece um bom aporte financeiro ao Clube: “você tem que gostar 
do que faz. Espaço físico todos têm, agora um bom atendimento 
poucos possuem e é aí que está o nosso diferencial, atendimento é 
tudo.”  

Equipe de Eventos: Silvia (ao centro) em pé: Mário, Luizinho (Maitre), Giovanna,  Ana Paula.

Eventos: eles trabalham para a sua diversão
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D ois meses depois e o resultado é brilhante. A reforma do gramado 
do campo de futebol do E. C. Sírio ficou uma beleza, um trabalho 
realizado com êxito e muito suor. Quem olhasse o campo há dois meses 
atrás ficaria surpreso pois sua parte central estava comprometida. Com 
isso foram feitos os reparos removendo todo o gramado danificado 
e replantado outro, dentre um pouco de chuva e de sol a grama foi 
se fixando e com menos de um mês ela já estava enraizada, daí pra 
frente só o trabalho de manutenção para dar andamento aos cuidados 
necessários e hoje o gramado do E. C. Sírio não deve nada a grandes 
estádios do futebol brasileiro. Verde, compacto e muito bonito será 
aproveitado no torneio início de futebol (um torneio preparatório para 
o inicio da temporada), que aconteceu a partir do dia 1º de março e 
durante todo o ano na Copa Sírio.

Reforma do gramado
Campo do E.C. Sírio se transforma num “tapete”
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Diretoria Executiva 
Gestão 2007-2008

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

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