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rezados associados,

no mês de maio a Comissão de Obras apresentou ao Conselho 
Superior de Administração um novo Plano Diretor que foi aprovado 
pelos conselheiros por unanimidade. Foi aprovada também 
uma nova proposta para captação de recursos (informações na 
Secretaria).

Dando continuidade aos trabalhos da diretoria, nos meses de 
junho e julho, realizamos:

Na área social, a Festa Junina com a presença de 6 mil • 
pessoas;
Inauguração da Sala de Pilates;• 
Aquisição da enorme Bandeira do Sírio;• 
Aquisição de um telão e de novas bicicletas para a Sala • 
de Spinning;
Reforma do gramado do Campo de Futebol;• 
Iniciamos as obras da Nova Sauna, no Vestiário • 
Masculino;
Devemos Inaugurar a sala de convivência (Sala Damasco), • 
no antigo Fitness Center;

Nos esportes continuamos com os nossos disputados torneios 
internos de tênis, basquete e futebol, além de participar de vários 
eventos interclubes.

Em breve iremos inaugurar o Memorial do Clube, a reforma da 
Sala de Internet e a Brinquedoteca.

Isto é só o inicio e mais está por vir.

Aguardem!

P

Raul Sarhan 
Presidente 2009/2010 

Palavra do Presidente  |  EDITORIAL
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Pilates no Sírio

ESPORTES | Pilates

 Sírio definitivamente entrou na “era” do bem estar e condiciona-
mento físico apurado. Após a portentosa inauguração da Academia, o 
Clube inaugurou no dia 30 de maio mais um espaço para a prática da 
atividade física, o Pilates. O espaço é situado na antiga Sala Jovem (DE-
PAM) e dispõe de aparelhos “top de linha” para o bom uso do associa-
do. Durante a inauguração tivemos a presença o Presidente do Sírio, Sr. 
Raul Sarhan que teve a honra de inaugurar mais um novo investimento 
que o Sírio fez, Sr. Marcelo Cateb, Vice-presidente Administrativo do 
Sírio e o Vice-presidente de Esportes, Sr. Fabio Edson Bunemer entre 
outros diretores e associados. Logo após cortar a faixa, o Sr. Raul apro-
veitou para destacar a importância de mais essa conquista para o Clube: 
“é muito importante essa inauguração, pois é mais um espaço para o 
associado se exercitar sem precisar sair do Clube”. E ainda ressaltou a 
qualidade de mais um empreendimento do Clube: “aqui o associado vai 
encontrar toda a estrutura desejada, tudo de primeira”, finaliza Sarhan. 

Portanto para quem não gosta do ambiente agitado das tradicionais 
academias, o método Pilates é ideal, pois permite um corpo malhado 
sem exagerar nos exercícios.

O que é o Pilates? 

Para saber isso, é preciso entender a história do seu criador, Joseph 
Hubertus Pilates.

Ele nasceu em 1883 na pequena cidade de Mönchengladbach, Ale-
manha e passou a adolescência praticando diferentes esportes. Chegou 
a ser lutador profissional de boxe, em 1912, mas logo depois, durante a 
I Guerra Mundial, Pilates foi exilado em uma ilha inglesa e lá começou 
a trabalhar com guerrilheiros mutilados.

Toda esta vivência o levou a criar seu método revolucionário. A 
princípio, ele usou molas para ajudar os pacientes a se recuperarem. 
Mais tarde, estes objetos dariam origem aos equipamentos que hoje 
fazem tanto sucesso.

Em 1923, o alemão foi além e abriu seu primeiro estúdio, em Nova 
York. No começo, o método impressionou um pouco e a popularização 
da prática só se deu nos anos 40, com a procura de grandes bailarinos, 
como Ruth St. Denis, Ted Shawn, Martha Graham, George Balanchine 
e Jerome Robbins.

O fundador da prática faleceu aos 87 anos. Sua esposa, Clara Pi-
lates, deu continuidade ao trabalho de difusão e logo, muitos alunos 
seguiram seus passos e abriram seus próprios estúdios. A maioria dos 
alunos que procuravam o método era praticante de esportes e geralmen-
te apresentava algum problema corporal (postural ou lesões).

Um dos mais importantes deles foi o dançarino Ron Fletcher,  
que montou seu estúdio nos anos 70, em Los Angeles, sendo muito 
procurado por celebridades. O método Pilates ganhou assim, seu lugar 
no mundo.

 Essa atividade chegou ao Brasil a partir de 1991, tendo como 
principal divulgadora a Sra. Alice Becker. O método Pilates continua a 
crescer vertiginosamente em todo o mundo por ser um método com 
recursos ilimitados. Sua filosofia prioriza a personalização da técnica 
para cada aluno, isto é, o professor respeita os objetivos, necessidades, 
condições e limitações de cada um.

Atendimento:
Terças a sextas-feiras: 7h às 21h
Sábados: 10h às 13h
Domingos: 10h às 12h
Informações no local ou pelo telefone: 2189-8599

O
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m 2009 o futebol do E. C. Sírio está participan-
do do Torneio Interclubes nas categorias Principal e 
Master.

Com a presença de importantes clubes, o time do 
Sírio tem feito bonito, honrando nossas cores e se-
guindo com chances de disputar as finais em ambos 
os torneios.

Equipes participantes do campeonato Principal: 
Sírio, Monte Líbano, Ipê, Pinheiros,  Macabi,  Paulis-
tano, Banespa, Santo Américo, Corinthians, CEPEUSP,  
Alphaville.

Equipes participantes do Master: Sírio, Penha, Pau-
listano, Pinheiros, São Paulo e Ipê.

Anote na agenda os jogos em nosso  
campo e venha prestigiar nossos atletas!

22 de agosto, 9h - Sírio x Ipê (Master)
12 de setembro, 9h - Sírio x Penha (Master)
12 de setembro, 14h - Sírio x Ipê (Principal)

Copa Sírio
Os jogos da Copa Sírio continuam eletrizantes. 

Jogos às terças, quartas, quintas e sextas à noite, sába-
dos à tarde e domingo pela manhã.

Participem!

Futebol Adulto 2009 | ESPORTES

Sírio Retorna ao Circuito Interclubes 

E

O Sírio enfrentou a equipe do Pinheiros

Shock Machine
Show Ball
Shock Machine
Show Ball
Shock Machine
Show Ball



8 | Revista Sírio • Agosto

ESPORTES | Futebol de Menores

primeiro semestre de 2009 foi encerrado com muita alegria e sa-
tisfação. O  Campeonato Interno, (Sírio Cup) foi um sucesso, desde o 
equilíbrio das equipes até o número de participantes. O Sub 9 teve 3 
artilheiros, cada um deles de uma equipe diferente. O Sub 12 teve ro-
dadas no campo inteiro e o Sub 15 e Feminino tiveram seus jogos nas 
noites de quinta-feira agradando de maneira geral a todos e deixando 
os finais de semana para os jogos amistosos e torneios diversos.

Outra atividade de sucesso foi o passeio ao Santos F. C. no dia 28 
de junho, que encerrou o semestre com muito brilhantismo. As crian-
ças adoraram a visita ao Memorial do Santos, conhecendo assim um 
pouco mais da vida do nosso maior ídolo, Pelé. Ficaram emocionadas 
ao entrar nos vestiários dos jogadores.  O ponto maior da visita foi o 
momento da entrada no campo e a emoção de ser por um instante, 
um jogador profissional. 

O

Futebol de Menores – 1º Semestre

Os Artilheiros: Vitor Moherdaui, Felipe Sogayar e Matheus Buchaim

Sub-12

Sub-9

Apoio:
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Corrida da Amizade | ESPORTES

 E. C. Sírio se marcou presença na Friendship Day, A “Corrida da 
Amizade”, dia 19 de julho, unindo-se “A Hebraica”, Monte Líbano 
e o Pinheiros, nesta verdadeira “prova” de respeito entre os povos, 
organizada pela iniciativa O Caminho de Abraão – Brasil. O Sírio 
participou com uma delegação de 35 atletas (associados), acompa-
nhados pelo Presidente, Sr. Raul Sarhan que  também participou da 
prova, mas caminhando junto ao Diretor de Relações Institucionais 
do Sírio, Dr. Rezkalla Tuma. Na Corrida da Amizade, o que menos 
importou foi o resultado, pois o que valeu mesmo foi a integração 
das comunidades e a demonstração de que a paz e amizade são 
possíveis em todas as esferas da vida humana. Observando o grau 
de importância do evento, figuras ilustres estavam presentes, como 
o Prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab e o Secretário Municipal de 
Esportes, Walter Feldman além de toda grande mídia. A Corrida da 
Amizade/“Friendship Day” tem como finalidade promover a convi-
vência harmoniosa entre as comunidades estrangeiras em nosso país, 
além de mostrar o Brasil como um lugar onde prevalece o respeito à 
diversidade cultural. É o esporte mais uma vez dando sua contribui-
ção para a paz e integração dos povos.

O

Corrida da Amizade 2009

Secretario Municipal de Esportes, Walter Feldman 
e o Presidente do Sírio, Raul Sarhan

A delegação do Sírio fazendo bonito
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ESPORTES | Judô

Judô

Departamento de Judô do Esporte Clube Sírio marcou o primeiro 
semestre de 2009 com muita agitação. Nossos atletas brilharam em 
diversos eventos:

Olimpíada das Comunidades de Raízes Estrangeiras (OCRE);• 
27º Torneio de Judô do C. A. Monte Líbano;• 
Campeonato Paulistano, 1ª e 2ª fase nas diversas classes da • 
Federação Paulista de Judô;
Torneio da Amizade: Monte Líbano x Sírio;• 
Torneio de Judô do Colégio Maria Imaculada;• 
Copa Cidade de São Paulo da Federação Paulista de Judô;• 

Recebemos no nosso Dojô, por diversas vezes, atletas de outras 
agremiações para realização de treinos de intercâmbio, elevando assim 
o nível técnico da nossa equipe.

Um destaque especial nesse primeiro semestre foi à atleta Camila 
Manfredini de Abreu, que conquistou o título de Campeã Paulistana e 
Vice-campeã da Copa Cidade de São Paulo da classe Pré–juvenil cate-

goria Leve, classificando-se para o Campeonato Paulista que se realizará 
em setembro.

Outros atletas que se destacaram foram Vitor Renato de Araújo 
Ferrari, Campeão Paulistano e 5º colocado da Copa Cidade de São Pau-
lo na classe Júnior categoria Meio-médio e o Luiz Guilherme Haddad, 
Vice-campeão Paulistano e Vice-campeão da Copa Cidade de São Paulo 
na classe Júnior categoria Pesado, ambos classificados para o Campeo-
nato Paulista que se realizará na cidade de Botucatu, marcando assim 
o nome do Esporte Clube Sírio nos eventos promovidos pela Federação 
Paulista de Judô.

Mas não para por aí, no segundo semestre nossas pretensões vão 
ainda mais longe, sediar um evento da F. P. J e realizar o IV Meeting 
de Judô do E. C. Sírio, que contará com a participação de diversas 
agremiações. 

Gostaríamos de convidar aos associados para participar das nossas 
aulas. Confira o quadro de horários no Departamento de Esportes e 
fortaleça mais a ainda a equipe de judô do E. C. Sírio.

O
Os Campeões : Vitor Renato e Camila Manfredini e o Vice-campeão: Luiz Guilherme
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4º Campeonato Interno de Supino

ealizado no dia 20 de junho, na Sala Multiuso 1 da 
Academia, o tradicional Campeonato Interno de Supino che-
gou a sua quarta edição dividido em 3 categorias: “Aberto 
Feminino”, ”Aberto Masculino” e “Master 1 Masculino”. 
Com grande participação dos associados, as disputas foram 
acirradas e emocionantes até a última tentativa. Foi o caso de 
Osvaldo Trabulsi, que não conseguiu superar o 142,5kg de 
Marco Antonio Lauro que sagrou-se Campeão da categoria 
acima de 85kg do Master 1 Masculino. Na categoria femini-
na de 45 a 56kg a disputa também foi até a última tentativa 
onde a associada Anne Blassioli não conseguiu igualar os 
37,5kg da vencedora, a Profª Tânia Sampaio. 

Classificação final

Aberto Feminino
até 45 kg:•   1º lugar: Luciana Domingues 
45 a 56 kg• : 1º lugar: Profª Tânia Sampaio 

                        2º lugar: Anne Blassioli
56 a 62 kg: • 1º lugar: Viviane Abduch
acima de 65 kg: • 1º lugar: Profª Thais Reis

Aberto Masculino
67,5Kg a 75 kg:•  1º lugar: Marcelo Toledo 

                               2º lugar: Lucas Sharau
75kg a 82,5 kg: •  1º lugar: Luiz Felipe Nazar 

                               2º lugar: Michel Jalbut 

82,5Kg a 90 kg:•  1º lugar: Victor Haddad

acima de 100 kg: • 1º lugar: Rodrigo Curi

Master 1 Masculino 
até 85 kg:•  1º lugar: Abraão Bahi   

   2º lugar: Jorge Assali
acima de 85 kg: • 1º lugar: Marco Antonio Lauro 

                  2º lugar: Osvaldo Trabulsi

Apoio:

R

4º Campeonato Interno de Supino | ESPORTES 

Prof. Vidal, Marco Antonio Lauro, Flávio Rabbath 
(Diretor de Esportes) e Anne Blassioli



12 | Revista Sírio • Agosto

ESPORTES | Ginástica Feminina

Ginástica Feminina – 2009
Eventos & Atividades

Almoço Jaguaríuna Aula Jump

Feijoada da Ginástica Passeio Parque Burle Marx

Ginastica Feminina Eventos 2º Semestre

27/8 - (quinta-feira) Passeio: MAM
22/10 - (quinta-feira) Passeio: Santos
25/11 - (quarta-feira) Almoço de final de ano
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Vôlei | ESPORTES

VI Torneio da Amizade de 
Voleibol de Águas de São Pedro

Uma Família Chamada Voleibol
A

D

tingindo o objetivo proposto no início do ano, o Volei-
bol do Sírio vem conseguindo consolidar-se como uma das 
mais procuradas modalidades entre os associados.

Todas as categorias vêm apresentando uma evolução 
esperada dentro do planejamento, sendo estas: física, técni-
ca, tática e comportamental.

Com a festa de confraternização foi encerrado o 1° se-
mestre, já planejando um trabalho mais intenso que enrique-
cerá o 2° semestre com festivais, torneios e competições.

entre 28 equipes na categoria de 40 
anos, a equipe do Sírio, com um total de 
8 jogos, terminou em 2º lugar na compe-
tição, chegando até a final sem perder ne-
nhum set.

A semifinal foi disputada frente a ACM 
da Lapa, uma equipe experiente, com joga-
doras que disputam o Sindi-Clube categoria 
A e B. Mais uma vez a equipe se mostrou 
valente e guerreira até o final, conseguindo 
uma vitória maravilhosa por 2 sets a 0. 

Na grande final, as meninas do Sírio 
enfrentaram a equipe da cidade de Tatuí, 
composta por ex-jogadoras de seleção bra-
sileira e paulista, e mesmo com o placar 
adverso a equipe do Sírio mostrou um 
voleibol de muita qualidade conseguindo 
uma colocação inédita para o Clube. 

Parabéns meninas! 

As Guerreiras do Sírio
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ESPORTES | Basquete

Basquetebol Menores

 basquetebol de base do E. C. Sírio está a todo vapor. No primeiro 
semestre de 2009 as equipes tiveram um ótimo desempenho nas compe-
tições, festivais e amistosos realizados, terminando essa primeira metade 
do ano sem derrotas. A categoria 97/98 (Pré-mini) representou o Clube 
em torneios organizados pela Hebraica e Palmeiras, como também na 
Taça Barueri, sendo campeã nas três competições.  Atualmente a catego-
ria é líder do Campeonato Colegial São Paulo 2009. 

 Já a categoria 93/94 (Infantil), após alguns amistosos de preparação 
aos torneios da temporada, venceu o Triangular do Clube Espéria e divi-
de a liderança do Campeonato Colegial São Paulo 2009 com o Colégio 
Eduardo Gomes. 

Aproveitamos a ocasião para convidarmos associados de 8 a 12 anos 
a procurarem o melhor horário de treinamento e iniciar a prática desse 
maravilhoso esporte.

Em Tempo!
O associado Pietro Izzo foi eleito o melhor atleta da Taça Barueri 

2009, a eleição é feita com os técnicos de todas as equipes participantes. 
Parabéns!

Apoio:

O

Mais um título, agora na Taça Barueri

O atleta Pietro Izzo recebe o troféu de “melhor atleta” de 2009 na 
Taça Barueri, da ex - campeã mundial de basquete, Marta Sobral.

Sírio Campeão no Palmeiras. 
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Surf | ESPORTES

Surfista do Sírio na ESPN Brasil
 apresentador do programa de esportes radicais da ESPN Brasil, Luis Roberto 

“Formiga”, esteve nas dependências do nosso Clube gravando uma matéria 
com o associado Alexandre Haigaz Dertkigil e seu instrutor de apnéia Christian 
Dequeker, sobre treinamento para surf em ondas grandes.

Alexandre explica: “O Formiga e eu ficamos na mesma casa no Hawaii 
durante uma temporada e no dia em que as ondas estariam maiores, ele me 
viu fazendo uns exercícios de apnéia (no seco) como aquecimento para “abrir” 
os pulmões antes de entrar na água... convidei-o a participar, ele sentou-se ao 
meu lado e praticamos os exercícios por mais ou menos 30 minutos... mal sabia 
ele que algumas horas mais tarde, quando já estávamos no mar surfando,  ele 
sofreria uma queda e as três ondas enormes que vinham atrás (com mais de 6 
metros)  quebrariam bem em cima de sua cabeça! (tudo filmado pela câmera 
acoplada em seu capacete/ imagens inéditas! Nunca vistas antes e que causaram 
enorme repercussão na mídia brasileira). Ele sobreviveu, e quando chegamos em 
casa, depois de me agradecer pelos exercícios de “aquecimento” que fizemos,  
me confessou que graças a estes conseguiu não “sofrer” tanto e pode manter 
uma certa “tranquilidade” para passar por esta situação com segurança... A partir 
daí seu interesse por apnéia só aumentou... Tanto é, que veio conferir de perto 
na piscina do Sírio, toda a dinâmica envolvida neste tipo de treinamento. 

O

Alexandre Dertkigil e o professor Christian Dequeker (de joelhos)
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ESPORTES | Personagens do Sírio / Squash Open 

Personagens do Sírio

9º Sírio Squash Open 2009
e 4 a 7 de junho foi realizada a 9ª edição do Sírio Squash Open, tradicionalís-

simo torneio sediado no Clube e aberto a todos os praticantes da modalidade na 
Grande São Paulo, realizado em parceria com a Federação Paulista de Squash e que 
conta pontos no ranking paulista. O Sírio mais uma vez mandou à quadra os seus 
guerreiros e repetiu o feito do ano passado. O Clube teve destaque no podium com 
o associado Raphael Shinckar, campeão na categoria juvenil.  Ainda tivemos bons 
resultados na 5ª classe Masculina com o associado Augusto Banchieri, semifinalis-
ta e com a associada Mariana Haddad, semifinalista na 2ª classe Feminina.  

Parabéns a todos!

Participantes:

Maurice Saad
Alexandre Mirshawka
Sérgio Mirshawka
Marcio Soares
Floriano Moreira
Renato Banchieri
Fábio Costa
Marcelo Greggio

D

Jorge Edmond Ayoub 
Sócio desde 1971, Jorge Edmond Ayoub ou Jorginho 
Ayoub para seus amigos do E. C. Sírio é um dos tantos 
personagens deste querido Clube. Foi atleta de compe-
tição do Sírio durante vários anos, destacando-se em 

3 modalidades: judô, basquete e handebol. Foi campeão em todas as 
categorias do handebol numa época em que a modalidade do Sírio era 
uma potência e rivalizava com grandes equipes do Brasil. Ele explica 
o diferencial desta época: “enquanto na maioria dos clubes os atletas 
eram militantes, nesse time 50% eram associados.”
Hoje Jorginho frequenta o Clube quase que diariamente já que mora 
próximo ao Sírio, participa de todos os esportes, não para competir, mas 
agora para manter a atividade. Pratica a ginástica como forma de manter 
o condicionamento, aliás, elogiou muito a mudança de local: “depois 
que as aulas de ginástica subiram, o número de alunos triplicou, foi 
muito bom!”.

Renan de Araújo Pinto
O corintiano Renan de Araújo Pinto, 8, é sócio desde 
seu nascimento. É uma criança muito ativa e participa 
da maioria das atividades oferecidas pelo Clube, aliás 
ele considera o Sírio como sua “segunda casa”. Adora 
futebol, joga com destaque nas equipes do Sírio, o 

que lhe valeu um convite para integrar a equipe do BANESPA, mas um 
dilema pairou na sua cabecinha: jogar contra o Sírio! 
“Eu gosto muito do Clube, sou Sírio de coração. Não conseguiria jogar 
contra não!” afirmou Renan. Isto é o E. C. Sírio.   

Ana Elisa Sucar Pringnolato
Ana Elisa Sucar Pringnolato, associada 
desde seu nascimento é filha de Elias An-
tonio Sucar, e sobrinha do grande Sucar, 
ex-alteta do inesquecível basquete do Sí-
rio. Ana também escreveu sua página jun-

to com Juliana Arida, foram as primeiras mulheres representantes do 
Clube no Circuito Paulista de Travessias Aquáticas. Ana terminou sua 
primeira participação em 5º lugar. “Eu acho que mais associadas po-
deriam participar”, convida Ana Elisa. Ela explica que foi bem recebida 
nos treinamentos de natação e isso é ótimo para quem quer fazer parte: 
“fui muito bem recebida, o clima é muito bom a maioria já pratica há 
bastante tempo”. Ana Elisa só iniciou a prática da natação devido a um 
problema no joelho. Esse é o diferencial do Sírio, aqui os associados 
possuem vertentes enormes de atividades física, mental e social. “A 
gestão do Clube está de parabéns por promover uma mudança de atitu-
de, trazendo o associado para redescobrir o Clube, com ideias novas”, 
finaliza Ana Elisa.

O Campeão Juvenil, Raphael Shinckar
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Tênis | ESPORTES

Tênis
ara fechar o primeiro semestre, os meses de maio e junho foram 

bastante movimentados com torneios externos e internos. O Sírio con-
tinua fazendo bonito nas disputas. O segundo semestre promete muito. 
Confira os resultados:

 Maio
 
Dia 16/5 – Clínica  Infantil - Total de 14 participantes.
Dia 19/5 - Amistoso Damas - E. C. Sírio x C. Paineiras do Morum-

by - 24 participantes - Campeã - Gabrielle Gahtas (CPM), Vice-Campeã 
- Magali Basil (ECS)

Dia 23/5 - Pro Al - Professores e Alunos - Dupla Campeã - Fabio 
José Haddad/Eduardo Assumpção, Dupla Vice-Campeã - Idilio Dias/Ede-
nízio Santana. 

Dia 29/5 - 3º Torneio Interno Duplas Sorteadas Masculino - Cam-
peões - Mauro Ferez Mourad e Daniel Razuk, Vice-Campeões - Onofre 
Sampaio e Gustavo Peixoto.

 Junho

Dia 02/6 - Torneio ACESC - Adultos - 28 tenistas participantes - E. 
C. Sírio (4) x A. B. Hebraica (3). 

Dia 03/6 - Damas “B” Duplas Sorteadas - Campeã - Ana Cristina 
Bergamaschi, Vice-Campeã Fernanda Bludeni.

Dia 18/6 - Festival Escolinha - Participaram 14 Atletas das diversas 
categorias.

Dia 23/6 - Damas “A” Duplas Sortedas - Campeãs - Maria Christi-
na Jalbut Neves e Roselene Gebara.

Dia 25/6 - Torneio ACESC - Adultos - 28 tenistas participantes E. 
C. Sírio (3) x Spac (4).

Dia 26/6 -  4º Torneio Interno de Duplas Sorteadas - Masculino 
Adultos - Campeão - José Luiz Caetano, Vice-Campeão - Mauro Feres 
Mourad.

Dia 27/6 - Torneio ACESC - Melhores Destaques - 08 Atletas par-
ticipantes do E. C. Sírio - Fomos Campeões em duas categorias, sendo: 
Masculina Washington Joseph em dupla com Renato D’Ávila e também 
na categoria Feminina Soraya Katchvartanian em dupla com Mônica 
D’Ávila.

Dia 30/6 - Amistoso E. C. Sírio x C. E. Helvetia - 24 atletas, Cam-
peã - Claudia Adas Haddad (ECS), Vice-Campeã Koko Nomura (CEH).

P
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ESPORTES | Torneio da Amizade / SIMI

XIII Torneio da Amizade – 
Sírio x Monte Líbano

Nos últimos meses o SIMI visitou grandes lugares, como o Museu 
do Futebol, com a presença do Vice-presidente de Esportes, Dr. Fábio 
Edson Bunemer, Museu da Língua Portuguesa e Memorial da América 
Latina. Todos os passeios foram um sucesso.

Internamente, destaca-se também do Café da Manhã do SIMI. Em 
junho houve a participação de 90 associados, encerrando o semestre 
com chave de ouro.

SIMI

C omo acontece tradicionalmente há treze anos, sediado a cada 
ano em um dos clubes, foi realizado nos dias 20 e 21 de junho, no 
Monte Líbano mais uma edição do Torneio da Amizade. E como é de 
praxe o Sírio foi muito bem, pois, o que importa não é o resultado e 
sim a integração entre os clubes.

Seguem os resumos das modalidades:

Futebol – Categoria Sub 7
Sírio 1  x  0  Monte Líbano

Futebol – Categoria Sub 9
Sírio 4  x  1  Monte Líbano

Voleibol – Categoria 95
Sírio 3  x  1  Monte Líbano

Handebol – Categoria  
93/94/95
Sírio 10 x 18 Monte Líbano

Judô – Festival
Medalha de participação 
para todos os atletas
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DEPAM / Spinning | ESPORTES

Jornada de Férias 2009

Spinning

Q

D

uando o mês de julho chega no Clu-
be, vem junto a tão esperada Jornada de 
Férias do DEPAM. Nas férias escolares, as 
crianças e jovens do Sírio ficam com tem-
po de sobra, muitos vêm para o Clube e 
outros viajam. Para aqueles que ficam, o 
DEPAM prepara uma programação espe-
cial, com atrações para todo mundo. A 
jornada se iniciou com dois passeios. No 
dia 2 de julho, o DEPAM foi até ao Parque 
da Xuxa e no dia 8 de julho foi a vez de 
ir ao CATAVENTO, um tipo de Estação 
Ciência, onde as crianças aproveitaram 
bastante, conheceram a sala das ilusões, 
mecânica e eletromagnetismo, além de 
um passeio aéreo 3D pela cidade do Rio 
de Janeiro.

O DEPAM em julho é pura diversão!

esde sua introdução no Clube, o Spinning vem evo-
luindo em muitos aspectos. Hoje a modalidade tem um 
lugar próprio na Academia, com bikes de última geração. 
Os alunos contam com professores qualificados que tam-
bém ajudam muito na propagação da atividade entre os 
sócios. As aulas são as mais concorridas e as listas vivem 
lotadas e alunos “disputando” lugares na lista de espera. O 
Departamento de Esportes observando o sucesso do Spin-
ning e vendo a necessidade de atender o associado com 
plena qualidade está investindo em novos equipamentos. 
As novidades são; um telão (já instalado) para incrementar 
e ilustrar as aulas e 4 novas bikes academia para alegria 
dos praticantes!

Se você ainda não conhece, não perca mais tempo. 
Aulas de terças a domingos, confira os horários no Depar-
tamento de Esportes.

Apoio:
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SOCIAL | Festa Junina 2009

Festa Junina 2009

omo acontece todos os anos no Sírio, os associados curtiram 
mais uma edição da tradicionalíssima Festa Junina, que agitou o Clube 
no dias 27 e 28 de junho. Foi a primeira com a presença da Nova 
Academia. Assim novos espaços foram utilizados e o resultado foi o 
melhor possível, muitos associados aprovaram a nova localização das 
barracas de comidas, facilitando a movimentação e o divertimento de 
todos. Diferentes atrações como jogos para todas as idades, guloseimas 
diversas, churrasco e muito chopp deram o tom nesta edição, que 
contou novamente com o apoio da WMZ Comércio Exterior.” 

No sábado apesar da chuva fina, um grande número de associados 
e convidados compareceram a festa, a banda Las Vegas garantiu a 
animação através de muita música e dança. Outro grande sucesso foi 
o Gran Bazaar Junino para aqueles que além de curtir os festejos e 

quitutes, queriam aproveitar a variada gama de presentes e novidades. 
No domingo com o tempo melhor a animação também aumentou e 
os associados e convidados vieram em peso para curtir o último dia 
da festa. Mais de 4 mil pessoas simplesmente lotaram as dependências 
do Sírio,  comeram, brincaram e também dançaram ao som do cantor 
Rickson. Um clima bem familiar nos dois dias onde crianças, jovens, 
adultos e idosos puderam aproveitar com muita tranquilidade. Tudo 
feito com um cuidado ímpar e com muita qualidade para oferecer ao 
associado um “arraiá” que costumeiramente o Clube produz. Ao final 
da festa, para não fugir das tradições houve o tão aguardado espetáculo 
da queima de fogos avisando que a tradicional Festa Junina 2009 havia 
chegado ao seu final.  

C
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SOCIAL | Festa Junina 2009
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Festa Árabe | SOCIAL

Festa Árabe

 associado pediu e “ela” voltou, após 1 ano de pausa 
a Festa Árabe voltou com força total e animou a todos os 
que participaram desta edição, realizada no dia 29 de maio. 
Com muitas apresentações e iguarias típicas, o Salão Nobre do 
Clube ficou lotado e todos puderam se divertir e até mesmo 
interagir com as dançarinas que abrilhantaram a festa. Também 
tiveram a oportunidade de prestigiar o Grupo de Dabke do 
Clube, sempre com ótima desenvoltura e animação. Além 
de todas essas atrações, a Festa Árabe ofereceu tendas com 
baralho cigano, tarô e a leitura da borra de café. Tudo dentro 
dos costumes da região. Muitas famílias e muita gente bonita, 
assim a Festa Árabe mostrou que quem não participou desta 
edição já pode se preparar, pois a edição de 2010 promete!

O
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SOCIAL | Festa Árabe
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Balada Jovem | SOCIAL

Balada Jovem
um período em que a segurança da população anda 

tão frágil, os jovens acabam sofrendo por causa da justa 
e excessiva preocupação que o mundo atual causa aos 
pais. Antigamente até para se divertir era mais tranquilo. 
Assim, a maioria das “baladas” nas grandes metrópoles são 
direcionadas exclusivamente a pessoas maiores de 18 anos. 
Outro motivo para tal limitação é o lucro originado na venda 
de bebidas, o que é proibido para menores. Assim, para os 
adolescentes, o que fica reservado são os shoppings, cinemas 
e outros passeios que geralmente não seriam tão atraentes 
quanto uma “balada”. Com base neste histórico, no dia 6 
de junho o Sírio foi palco da “Balada Jovem”, que lotou o 
Salão Nobre do Clube. Um sucesso! Os pais adoraram, todas 
as vantagens que o evento oferecia. A “Balada” foi tão boa 
que chegou a lembrar a antiga discoteca do Sírio na década  
de 80, que fazia grande sucesso na cidade. Agora é só aguardar 
a próxima edição.

N
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Tarde Árabe

 Salão Nobre foi palco de mais uma Tarde Árabe, no dia 
30 várias apresentações de danças, mas o mote principal foi 
a encenação teatral de “JAUÁZ, um casamento árabe”, mos-
trando todas as suas particularidades o exemplo mais bem 
acabado de uma tradicional festa de casamento da comuni-
dade. No casamento árabe, podemos dizer que existem duas 
festas: a festa da noiva e a festa do noivo e detalhe, a festa 
pode durar vários dias. O ponto alto desta apresentação foi 
a empolgante participação dos associados e professores do 
Clube, um belíssimo espetáculo artístico e o mais importante: 
produzido 100% em casa!

O

CULTURAL | Tarde Árabe
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Escola de Educação Infantil Sírio | CULTURAL

Festa Junina da Escola
Festa Junina da Escola de Educação Infantil Sírio 

foi um grande sucesso, dia 30 de junho, na quadra do 
DEPAM, com grande presença de pais e familiares, que 
além de vibrarem com as apresentações das quadrilhas, 
aproveitaram para curtir o bom ambiente entre todos  
os presentes.

As crianças do maternal apresentaram, 
acompanhadas das professoras, uma cantiga de roda. 
Os alunos do jardim fizeram o ponto alto da festa, 
apresentando a tradicional “quadrilha” que fez com que 
todos se animassem e entrassem no clima do “arraiá da 
escola” onde houve o “casamento caipira”.  

A
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os últimos anos uma atividade que cresce muito é 
a dança. Dançar sempre foi uma arte e como arte nem 
todos possuem esse dom ou facilidade para tal atividade. 
Assim na década de 90 houve um “boom” das academias 
de dança, pois a atividade serve para muitas coisas, 
desde manter a forma até paquerar. Com isso a procura 
se intensificou e os locais que ofereciam dança de salão 
passaram a ficar lotadas, imortalizando nomes como 
Carlinhos de Jesus e Jaime Arôxa, verdadeiros “papas” 
nesse quesito. Aproveitando este momento, o E. C. Sírio 
oferece aos seus associados aulas de Dança de Salão, 
onde o participante pode criar um elo de integração, 
cultivar muitas amizades e também terá oportunidade de 
tirar a companheira de casa para uma diversão agradável, 
independente de saber ou não dançar. Se souber, 
exercite mais um pouco e inscreva-se para o concurso 
de dança da Maratona ACESC e represente as cores do 
Clube nesse importante evento. E para você que acha 
que não leva jeito “pra coisa” venha, participe e quem 
sabe lá na frente não será você um representante do 
nosso querido Sírio. 

m mais uma edição do Concurso de Literatura, o E. C. Sírio novamente 
foi muito bem representado. A associada Juliana Arida Santos esteve entre 
as finalistas nas categorias Juvenil/conto e Juvenil/crônica. 

Na modalidade Conto, ela participou com a obra: “Os três Porquinhos 
vilões” e na modalidade Crônica, a nossa representante apresentou a obra: 
“A Guerra dos Sapatos”. 

O resultado geral sairá entre os meses de novembro e dezembro na 
festa anual de premiação.   

juliana Arida representou muito bem o Sírio

Venha ganhar confiança para 
entrar na pista de dança, divertindo-
se com o seu par e seus amigos no 
mais novo curso de dança de salão 
ministrado pelos profissionais da 
Companhia de Dança Arte no Pé.

A Cia foi criada em 2002 
por professores com mais de 15 
anos de experiência em dança 
e especializados em dança de 
salão, possibilitando aos sócios do 
Clube Sírio a vivência de shows, 
animações de festas e aulas nos 
mais diversos ritmos da dança em 
casal.

Participe de uma aula aberta!
Aulas: Quintas-feiras, das 

20h15 ás 21h45.

N

E

Dança de Salão

XI Maratona Cultural Acesc – 2009
XI Concurso de Literatura

CULTURAL | Dança de Salão / Maratona ACESC
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Palestra: Mamede Jarouche

a agradável tarde de 20 de junho, o 
Núcleo de Cultura Árabe promoveu mais uma 
importante palestra, desta vez a nobre honra 
coube ao professor Mamede Jarouche.  

Professor da USP e único tradutor 
das Mil e Uma Noites do árabe para o 
português, Jarouche explicou sobre os tipos 
de histórias que se derivam a partir da obra 
original e como cada região procura fazer a 
tradução respeitando a particularidade de cada 
população. Ressaltou ainda a importância 
desta obra para a literatura, não só árabe como 
mundial. Mereceu até uma citação do grande 
escritor argentino, José Luis Borges. 

N

Palestra: Mamede Jarouche | CULTURAL

O prof. Mamede comentando sobre “As Mil e Uma Noites”
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Exame da Royal Academy of Dance 2009

CULTURAL | Ballet / Sapateado

o dia 24 de junho aconteceu mais um rigoroso exame da Royal 
Academy of Dance, edição 2009. A examinadora desta feita foi a 
canadense Wendy Holt, acompanhada da conceituada pianista, 
Cybele Pilipavicius. As bailarinas estavam bem animadas para 
o exame e as professoras Maria Helena, Virginia Abbud e Lílian 
Mirândola confiantes no trabalho realizado durante meses. O fruto 
deste trabalho é visto nesse momento como afirma a profª Lílian 
Mirândola: “é muito gratificante você olhar e perceber a nítida 
mudança e desenvolvimento que a aluna teve”. Lílian ainda fala 
que esse aprendizado obviamente não fica só na hora do exame: 
“isso é bom, pois quando elas saem do exame percebemos que já 
estão mais preparadas para assimilar coisas novas e isso facilita na 
hora de construir e preparar o espetáculo no final de ano” finaliza 
Mirândola.

O Sírio é um dos poucos clubes em São Paulo que oferecem 
essa categoria (método Royal) que figura em mais de 84 países. 
Os resultados serão analisados na central da Royal em Londres, 
na Inglaterra. 

Desde já a REVISTA SÍRIO  parabeniza professoras e alunas!    

N

Acima: Lílian, Virginia, 
Cybele, Wendy Holt 
(examinadora) e Maria Helena.

Workshop de Sapateado

Para aqueles associados que gostam e acompanham tudo 
sobre o Sapateado, foi um final de semana especial, nos dias 
20 e 21 de junho. Tudo isso devido ao Workshop promovido 
no Clube. As aulas contaram com muita descontração e muito 
empenho de todos os presentes, mostrando muito jogo de 
cintura e habilidade para acompanhar os “mestres”. 

Sapateado Infantil (a partir de 8 anos)
Terças e quintas-feiras: 17h às 18h. 
Quartas-feiras: 8h30 às 9h30.
Venha, participe!!!
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Modelagem / Chá com Cerâmica | CULTURAL

Aula de Modelagem em Cerâmica

Chá Com Cerâmica

aula de modelagem em cerâmica é direcionada para o público 
adulto com o objetivo de desenvolver a criatividade com a manipulação 
do barro. Utilizando técnicas específicas, a modelagem possibilita a 
confecção de produtos artísticos e utilitários com design diferenciado. 
Trabalhando a motricidade fina, o aluno tem a oportunidade de 
experimentar sensações e percepções diferentes, entrando em contato 
também com seu lado lúdico, uma verdadeira arte terapia.

Venha nos conhecer e participe de uma aula.

Ateliê de Faiança – tel. 2189-8500 (ramal 537). Mais informações 
na Secretaria Social;

Horários: Quartas-feiras: das 18h às 20h - Sábados: das 16h  
às 18h.

ais uma interessante atividade cultural realizada no Sírio, desta 
vez no Bela Vista Bar, “palco” de uma tarde bem diferente das 
tradicionais. As dependências do “Bar” foram usadas para a confecção 
e pintura de canecas de chá. A professora Ana Paula Jardine deu dicas 

e “ensinou” as alunas o modo de fazer a pintura. Muita aplicação e 
animação de todas elas e tudo isso acompanhado de um delicioso 
chá com biscoitos.    

A

M
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A partir desta edição a REVISTA SÍRIO dará algumas indicações de importantes obras literárias que fazem 
parte do rico acervo da Biblioteca do Clube. Essa é mais uma oportunidade para o associado que gosta de uma 
boa leitura ficar por dentro das novas aquisições da Biblioteca.

DESONRADA 
Mukhtar Mai 

Neste relato chocante, Mukhtar 
Mai expõe a barbárie do sistema 
de castas no Paquistão, do qual foi 
vítima. Com isso mostra o poder 
surpreendente da filha analfabeta de 
um humilde queijeiro paquistanês 
que teve coragem de desafiar séculos 
de tradição e lutar por justiça.

O ATENTADO 
Yasmina Khadra

Intenso e humano, distante de 
preconceitos políticos, ódios e 
polêmicas, O Atentado apresenta 
a realidade de um dos principais 
conflitos que marcam nossa época e 
o alto custo espiritual do terrorismo.

CAMINHOS E 
ESCOLHAS  
Abílio Diniz 

Em Caminhos e Escolhas, Abílio divide 
com o leitor, com uma sinceridade e 
autocrítica impressionantes, sua receita 
para o que crê ser o bem maior ao 
alcance de todos: uma vida mais feliz. 
Seu primeiro livro é um rico relato que 
mescla de confissões e experiências 
pessoais a temas como esportes, 
amor, fé e autoconhecimento.

GOMORRA 
Roberto Saviano

Esta incrível e perturbadora viagem 
ao criminoso mundo dos negócios 
da Camorra começa e termina sob o 
signo das mercadorias, do seu ciclo 
de vida, da sua “linha de produção”. 
Gomorra é uma extraordinária 
reportagem sobre as máfias que agem 
em Nápoles e em toda a Campânia, 
a qual se lê com tanta fascinação 
quanto espanto e incredulidade.

Destaques da Biblioteca

CULTURAL | Biblioteca

O novo link da Biblioteca em breve estará no site do Sírio, 
possibilitando ao associado efetuar cadastro, consulta e 
reserva de livros. Agradecemos a compreensão de todos por 
este serviço estar em desenvolvimento.
A Biblioteca do Clube está funcionando provisoriamente nos 
seguintes horários: Terças a sextas-feiras: 9h às 18h, sábados: 
9h às 19h e domingos: 10h às 15h.
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Bar e Restaurante

Restaurante Social Restaurante Esportivo

Bar Academia

O Departamento de Bar & Restaurante do E. C. Sírio convida todos os associados a desfrutarem de 
suas diversificadas atrações gastronômicas, sempre em destaque no Restaurante Social, Restaurante 
Esportivo, Bela Vista Bar e Bar Academia.

Aos domingos um variado buffet, com deliciosas sobremesas, 
servido com muito conforto, requinte e música ambiente. E, a partir 
do mês de agosto, o Restaurante Social,  além do tradicional Buffet 
Árabe, colocará à disposição do associado as delícias da culinária 
regional e internacional. A cada domingo um tema diferente.

Venha comemorar seu aniversário no Restaurante 
Social. Para 10 ou mais convidados. O almoço para 
o aniversariante é GRÁTIS, além de ganhar o bolo de 
presente. Bebidas à parte.

De terças a domingos num ambiente agradável, com conforto, 
qualidade e bom gosto. Além dos tradicionais pratos e lanches, o 
Restaurante Esportivo continua, durante o inverno, com o Festival 
de Sopas de terças a sextas, e com a deliciosa feijoada, aos sábados. 
E a partir da primeira semana de agosto, toda semana um prato 
especial e diferente de camarão. Venha degustar!

Vista privilegiada para toda a área do Clube, onde o associado pode 
degustar com tranquilidade suas atrações. O Bela Vista também 
serve como palco de alguns eventos, como a Noite do Charuto 
e a Degustação de Vinhos. E para o sócio que gosta de curtir um 
bom papo e uma boa música ao vivo, dia 14 de agosto (sexta-feira) 
venha participar do Happy Hour do Bela Vista.

Horário de funcionamento:
Terças a sextas-feiras: 15h às 23h
Sábados e domingos: 10h às 19h
Local: 1º andar da Sede         

Ideal para aquele atleta que gosta de jogar uma conversa fora após 
a malhação e para o associado que simplesmente quiser admirar a 
vista e curtir o bom ambiente do local. Sucos e lanches naturais 
além de barras e suplementos alimentares, fazem parte do cardápio 
especial preparado para a galera que pega no “pesado”.

Horário de funcionamento:
Terças a sextas-feiras: 15h às 23h
Sábados e domingos: 10h às 19h 
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omo publicado nas ultimas edições da Revista Sírio, o Setor Administrativo 
tem sido muito atuante e realizador, aprimorando dia-a-dia a infraestrutura do 
Clube. Nas próximas páginas estão algumas das inúmeras ações que o setor 
realizou nestes últimos meses.

Academia
Após sua inauguração, no dia 8 de março, o setor continuou a implantar 

melhorias, principalmente nas Salas Multiuso e Spinning. A Sala Multiuso 4 
ganhou uma atenção especial com a colocação de bancos, armários e um painel 
de avisos. Houve também o complemento e adequação de toda a sinalização 
da Academia.

Pilates
Recém inaugurado, dia 30 de maio, o Pilates é um grande atrativo para 

o associado. A prova está na qualidade dos equipamentos e estrutura do 
local (antiga Sala Jovem) para criar as condições ideais para receber este novo 
departamento. 

Assim, junto à Fisioterapia, Podologia e Departamento Médico, criou-se na 
área um complexo de serviços para saúde e bem-estar. 

As melhorias não param por aí. Estão em andamento as obras da nova 
Sauna, junto aos vestiários, com localização e estrutura adequadas para 
proporcionar maior conforto aos associados. 

Em breve será inaugurada a Sala Damasco, um espaço para que os 
associados possam se reunir, bater papo, enfim se integrar. Ela ficará no antigo 
Fitness Center.

Mostrando que o Administrativo se preocupa e está atento a tudo e a 
todos, os bebês do Clube também foram atendidos com a instalação de novos 
brinquedos no Playground ao lado do Restaurante Esportivo.

Telões foram adquiridos para a Departamento de Eventos do Clube 
possibilitando maior autonomia e redução de despesas. 

A mais recente e visível aquisição do Clube foi a enorme e linda bandeira 
do Sírio, 2m x 3m no alto de um mastro de 6m sobre a Sede Social, bem visível 
de boa parte do Clube e região vizinha.

Para finalizar, o grande desafio do Administrativo é, sem dúvida, o Plano 
Diretor, que inclui o Plano de Metas 2009–2017 – 100 anos de Esporte Clube 
Sírio. Muitas dessas benfeitorias estão em andamento e outras já concluídas. 

C

GERAL | Administrativo

Novos Guarda-sóis

Playground para bebês

Bandeira do Sírio

Comedouro para pássaros 
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PilatesSala Damasco
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Sinalização da AcademiaSala Multiuso 4
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Nosso Clube ficará assim!
Plano de Metas - 2009/2017. Esporte Clube Sírio - 100 anos.

stas são as novas instalações, benfeitorias e atualizações que 
ocorrerão no Clube. Algumas novidades já estão prontas e outras em 
plena execução.

Tudo isso, porém, com um objetivo: fazer do nosso Clube um lugar 
cada vez melhor!

Obs: Este Plano de Metas está de acordo com o Plano Diretor 
do Clube. A Execução destas obras está sujeita a sua viabilização 
financeira.

Legenda:

inaugurada em maio/09
inauguração em breve
em obras
em desenvolvimento.

E
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Diretoria Executiva 
Gestão 2009-2010

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

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

Conselho Superior de 
Administração 
 

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

Comissão de Planejamento 
e Obras

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

Comissão de Eleições

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

Comissão de Julgamento 
do Conselho Superior 
de Administração

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

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