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rezados associados,

Neste último semestre tivemos a satisfação de registrar algumas realizações 
que fazem parte do nosso Plano de Metas. 

O Departamento Social teve mais uma vez o sucesso da Oktoberfest que 
contou com a presença maciça dos associados. Outro destaque foi a marcante 
Festa de Arromba que contou com artistas renomados e a empolgante presença 
dos associados e convidados.  

No Departamento Cultural as palestras foram o destaque, assim como 
mais uma apresentação impecável do Grupo Teatral Sírio com o espetáculo 
Orquestra de Senhoritas.

O Departamento Esportivo contou com a realização e participação em 
diversos campeonatos durante o ano. Houve também a aquisição de novos 
aparelhos para a Academia.

No Departamento de Patrimônio: foi um ano muito pujante devido às 
grandes inaugurações e realizações que fazem parte do Plano de Metas. Nesse 
trimestre foram entregues aos sócios: Sala Damasco, Nova Sauna, Sala de 
jogos e o Vestiário da Família. E para fechar com chave de ouro o recém-
inaugurado Memorial do Clube, contando e ilustrando mais de 90 anos de 
história.

O Departamento de Eventos adquiriu cortinas para o Salão Nobre e tecido 
para confecção de toalhas.

Departamento Administrativo fez muitas melhorias como:
• Reforma da chapelaria e dos banheiros da boate;
• Novos Armários Departamento Esportivo;
• Casa da árvore;
• Reestruturação da rede de informática (compra de novos servidores, 

reestruturação do cabeamento e aquisição de notbreaks);
• Reforma e restauração da sinalização geral do Clube;
• Novos aparelhos Pilates.
Tivemos, dia 1/12, a reunião do Conselho superior de Administração, 

onde foi aprovado o orçamento para o ano de 2010.
Por fim, gostaria de desejar a todos os associados um Feliz Natal e um 

próspero 2010.

P

Raul Sarhan 
Presidente 2009/2010 

EDITORIAL | Palavra do Presidente





6 | Revista Sírio • Dezembro

Dia das Crianças do DEPAM 2009

ESPORTES | 

omingo, 4 de outubro, foi um dia muito especial 
para as crianças do Sírio. Aconteceu mais uma edição 
da festa das crianças do DEPAM e o Clube foi palco 
de muitas brincadeiras e gincanas para o deleite dos 
pequenos.

Na chegada a criançada já se deparava com a 
recepção feita pelos personagens do show “Piratas 
do Caribe” e assim cada um pegava sua “pulseirinha” 
e tinha a permissão de brincar em todas as atrações 
especialmente feitas para este dia. 350 crianças ilus-
traram o domingo no Sírio e logo após a apresenta-
ção dos “Piratas do Caribe”, elas se espalharam pelo 
Clube na brincadeira da caça ao tesouro e muitos 
associados se “espantaram” pelo grande número de 
crianças mobilizadas nessa brincadeira.  Ao final o 
DEPAM fez a tão esperada entrega dos brindes para 
os pequenos infantes.

D



7Dezembro  •  Revista Sírio | 

 | ESPORTES

DEPAM – Halloween
 comemoração do dia das bruxas ou Halloween 

vem se transformando numa das datas mais importan-
tes para a criançada. No Sírio não é diferente e a cada 
ano o DEPAM realiza a tradicional festa, mobilizando 
todas as crianças do Clube. No dia 31 de outubro, 
o Sírio se transformou em um “cantinho das trevas” 
com monstros e vampiros assombrando a todos que 
estavam no Clube entre 20h e 0h. Mais de 190 crian-
ças, se divertiram com os “monstros” do Sírio e ficou 
claro que a noite iria ser bastante agitada. Logo após a 
pizza, deu-se inicio aos “jogos mortais” com 4 equi-
pes: preta, branca, amarela e vermelha, que botaram 
literalmente “terror” nas dependências do Sírio e ao 
final não podia faltar a tão esperada “baladinha”, onde 
o clima de terror ficou de lado e deu lugar a confrater-
nização. Mais uma grande atividade do DEPAM que 
neste ano contou com os “monstros” importados do 
Playcenter.’

Jornada de Férias

Jornada de Férias em Janeiro 2010
Data: 05/01 a 31/01
Terças a Sextas-Feiras: 12h às 17h.
Sábados e Domingos: 9h às 17h.
Confira a programação no Departamento de Esportes.

A
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ESPORTES | Escola de Esportes / Ginástica Olímpica

roporciona aos associados do Esporte Clube Sírio a oportunidade de conhecer e experimentar as diversas modalidades esportivas. A integração 
entre pais e alunos se torna fundamental para o desenvolvimento destas atividades.
P
Escola de Esportes

Circuito LúdicoDia dos Pais

  2º Semestre da Ginástica Olímpica começou com pique total. Este 
ano o Clube participou pela 1º vez de vários torneios e competições. O 
1º deles foi a Competição de Ginástica Artística do Festival de Escolas 
de Esportes da “A Hebraica”, onde nossa equipe conseguiu o 5º Lugar 
por equipes, tendo a ginasta Stephanie Venturelli como destaque.

Em seguida, no mês de outubro, realizamos o Torneio Sírio x Unisa 
de Ginástica Artística, obtendo as seguintes colocações:

Participamos da I Clínica de Ginástica Artística (Sírio, Banespa e Ipê 
Clube) na Yashi Academia de Ginástica Olímpica, uma escola referên-
cia da G.A no Brasil atualmente, 10 de nossas melhores atletas foram 
convocadas a participar de uma vivência de iniciação em treinamento 
de Ginástica Artística de Alto Rendimento. Nossas atletas tiveram des-

taque durante o treinamento, evidenciado pelos técnicos ministrantes 
da Clínica: Valéria Lakerbai e Mauro Breda.

Ainda neste mês realizou-se o Festival de Integração entre a Ginás-
tica Artística e a Natação em comemoração à Semana das Crianças, 
uma semana de várias atividades recreativas para os participantes em 
conjunto das 2 modalidades.

O Sírio conquistou também no mês de outubro o mais expressivo 
resultado da Equipe de Ginástica Olímpica do Esporte Clube Sírio, no 
Festival Ipê Clube de Ginástica Artística, disputando as primeiras coloca-
ções com aproximadamente 30 crianças em cada categoria:

Com muito treinamento e dedicação de nossas ginastas, visando o 
aperfeiçoamento técnico e a busca de melhores resultados, aguardamos 
as próximas competições que ainda se realizarão este ano: 

- Troféu São Paulo de Ginástica Artística;
- Festival de Ginástica Artística da Unisa;
- Festival de Ginástica Artística do E.C. Banespa.

O
Atividades do 2º Semestre na Ginástica Olímpica 

NÍVEL C - Cat. Mirim
1º Lugar   Luana Arida
2º Lugar   Bruna Lourenzo
3º Lugar   Giovana Day

NÍVEL C - Cat. Pré Mirim
1º Lugar  Luiza Arida
2º Lugar  Giovana Antacli
4º Lugar  Alessandra Salles

NÍVEL C - Cat. Infantil
3º Lugar Giovana Fusaro
4º Lugar  Bianca Nicolao

NÍVEL C - Cat. Infantil
4º Lugar Juliana Arida
5º Lugar Camila Salge

NÍVEL C - Masculino
2º Lugar Pedro Henrique Marino

NÍVEL C - Cat. I
1º Lugar Luana Arida
2º Lugar Giovana Day

NÍVEL C - Cat. II
1º Lugar  Stephanie Venturelli
4º Lugar  Isabella Salge
7º Lugar  Luiza Arida
8º Lugar  Alessandra Salles
20º Lugar  Sophia Asakura
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Futebol Feminino Campeão
Neste final de ano, os resultados estão aparecendo, após 

quatro meses da introdução do Futebol Feminino no Clube as 
nossas meninas já conseguiram seu primeiro título no Torneio 
de Futebol Society, realizado no C. E. Helvetia. Nossos garotos 
estão em quatro finais de cinco categorias da II Copa ACESC 
de Futebol. Isto é a concretização de um trabalho duro e de um 
comprometimento sério. Nossos treinos estão cada vez mais 
cheios e nossas crianças cada vez mais animadas, com isso 
reiteramos o convite para você, associado ou associada, que 
queira participar de nossas equipes em 2010.

Depois de todo esse esforço de nossos atletas e pais é com 
grande satisfação que nós do Futebol de Menores desejamos 
um ótimo final de ano e que em 2010 possamos estar juntos 
para mais um ano de conquistas. 

As guerreiras do Sírio são 
Campeãs no Heveltia
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ESPORTES | Capoeira / Taekwondo

Capoeira
 capoeira é uma ótima atividade para fazer parte de um programa 

de educação física infantil na escola, não só pelo seu caráter fisiológico, 
psicológico e afetivo, mas acima de tudo pelo seu sentido lúdico de 
alcançar objetivos e aprender sobre si mesmo. A prática da capoeira 
favorece um vigor físico que vai possibilitar à criança exercer melhor suas 
tarefas diárias e sentir-se melhor ao final do dia. A capoeira faz parte 
das atividades do Esporte Clube Sírio há 8 anos. Adotada por ser uma 
expressão cultural que mistura dança, música, jogo e o desenvolvimento 
motor do ser humano.

Os objetivos do curso são:
- Coordenação motora e lateralidade, desenvolvimento emocional 
e disciplina;
- Proporcionar melhor rendimento em suas atividades escolares;
- Aquisição de conhecimentos dos aspectos culturais da raiz 
brasileira;
- Desenvolvimento da percepção tátil, visual e auditiva;
- Agilidade, velocidade, expressão corporal, atenção e concentração.

Confira os horários:
Terças e quintas-feiras: 19h30 às 21h.
Sábados: 11h às 12h30.
Informações no Departamento de Esportes.

A

Taekwondo
ais uma vez o E. C. Sírio figurou no lugar mais alto de uma grande 

competição. Desta vez foi no taekwondo com os associados Alex Daud e 
Tony Daud. Alex Daud sagrou-se Campeão paulista na modalidade “luta” 
– categoria Infanto e Vice-campeão na modalidade “Formas” – catego-
ria Infanto e Tony Daud ficou com o Vice-campeonato na modalidade 
“Luta” – categoria Juvenil.

O Sírio também teve a honra de receber para um treinamento e 
demonstração a seleção brasileira de Taekwondo. Que isso sirva de mo-
tivação e objetivo para nossos atletas que em breve estarão defendendo 
as cores verde e amarelo do nosso pais.

M
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CRIANÇAS ATÉ 3 ANOS SÃO NOSSAS CONVIDADAS.

PROMOÇÃO: A PARTIR DE 8x R$722,00**

11 2126 9600 OU SEU AGENTE DE VIAGENS.

VILLAGE TRANCOSO, 7 DIÁRIAS C/ AÉREO

PETIT CLUB MED*
NOVIDADE EXCLUSIVA.

SEUS FILHOS  DE 2 
E 3 ANOS RECEBEM 

ATENÇÃO E SÃO 
MONITORADOS

POR UMA EQUIPE
ESPECIALIZADA.

FÉRIAS DE JANEIRO NO CLUB MED:
A MELHOR MANEIRA DE COMEÇAR O ANO.

*Com custo extra. Valores não reembolsáveis. O pacote Petit Club deverá ter o mesmo número de diárias que o pacote da hospedagem. 
Vagas limitadas. **Preço por adulto com aéreo saindo de São Paulo, referente à semana de 09/01 a 16/01 em quarto Club. Taxa de 
Inscrição de R$ 50,00 por pessoa. Promoção criança convidada é válida somente para hospedagem. Sujeito à disponibilidade de 
lugares. Valores podem sofrer alterações sem aviso prévio.

ALL INCLUSIVE
CLUB MED

 MAIS DE 40 
ATIVIDADES ESPORTIVAS

MONITORADAS.
MINI CLUB E BABY 

WELCOME. TODAS AS 
REFEIÇÕES, SNACKS E 

DRINKS INCLUÍDOS.
COMPLETO

DE VERDADE,
SÓ AQUI.
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ESPORTES | Basquete 30 Anos

A Noite que não terminou

á exatos 30 anos, no Ginásio do Ibirapuera, o E. C. Sírio sagrava-se 
Campeão Mundial de Basquete Masculino, contra a equipe do Bosna 
Sarajevo, da antiga Iugoslávia. Uma conquista histórica que premiou 
toda a tradição, qualidade e supremacia que o Sírio possuía no basquete 
masculino. Além de revelar grandes valores que serviram a seleção bra-
sileira, que também na época fazia história com resultados expressivos 
chegando inclusive a ser bicampeã mundial nos anos de 1959 e 1963. 
Era uma época de ouro em que o basquete era o segundo esporte 
da nação e o Sírio era o grande expoente e já tinha batido na trave 
em 1973. Mas, ainda sim a supremacia do Sírio era muito grande e 
durante anos dominou o basquete estadual, nacional e sul-americano, 
só faltando a grande conquista mundial. Em 1979, o ano da graça foi 
inesquecível não só pelo título mundial, mas porque foi um ano que 
em todos os campeonatos disputados o aproveitamento foi de 100%. 
Foram vencidos Paulista, Taça Brasil, Sul-americano e Mundial que até 
hoje é motivo de orgulho, pois o E.C. Sírio é o único Clube brasileiro a 
ter essa conquista na sala de troféus.

O Mundial
O XIII Campeonato Mundial Interclubes (Copa William Jones), re-

alizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo começou no dia 2 de 

outubro de 1979 e foi disputado por cinco equipes, Bosna Sarajevo, 
Emerson Varese, Mokan Club, Quebradillas e o E. C. Sírio. Com uma 
campanha de 3 vitórias e 1 derrota idêntica a do vice-campeão Bosna, o 
Sírio levou a vantagem no saldo (32x21) e conquistou a glória máxima 
do basquete mundial. Depois de um jogo disputado ponto a ponto 
nos dois tempos terminando em igualdade, na prorrogação a equipe 
brasileira foi mais consistente e venceu por dois pontos de diferença 
(100 x 98). 

Quem foi William Jones?
O Campeonato Mundial de Clubes Campeões de Basquetebol foi 

criado a partir de uma reunião em 1965, após a vitória que o Corin-
thians obteve sobre o Real Madrid em uma partida amistosa. E em 1966 
houve a primeira edição. No ano de 1974 o torneio passou a se chamar 
também de Copa Willian Jones, em homenagem a Mr. Jones, que du-
rante 40 anos foi o secretário geral da FIBA (Federação Internacional de 
Basquete).  

E. C. Sírio, time de todas as torcidas
A história do Sírio é repleta de feitos importantes e podemos clas-

sificar este que vamos descrever nas próximas linhas como um grande 

H
Sírio Campeão Mundial Interclubes 1979.
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Basquete 30 Anos | ESPORTES

título. Sempre ouvimos que a Portuguesa é o segundo time de todo 
mundo, mas nem a Lusa com toda sua simpatia conseguiu fazer aquilo 
que a equipe de basquete do Sírio fez durante o mundial de 1979, reunir 
em uma mesma arquibancada torcedores de Corinthians, São Paulo e 
Palmeiras, todos com suas respectivas camisas e bandeiras, mas num 
só grito: SÍRIO!!! 

Na final contra o Bosna, pode-se dizer que a “torcida comum” 
ganhou o reforço das “torcidas uniformizadas”, aproveitando o embalo 
dos torcedores comuns eles também se reuniram com “batuques e 
bandeiras” e foram apoiar o nosso Sírio. Por isso podemos nos orgu-
lhar, pois fora a Seleção Brasileira, só o Sírio irmanou todas as torcidas 
a seu favor.

Os heróis 
Uma singela homenagem da REVISTA SÍRIO aos grandes atletas 

do E. C. Sírio que se imortalizaram na história do esporte e nos co-
rações de cada apaixonado pela mítica equipe vermelho e branco da 
Indianópolis.

A caminhada:
2/10/79 – SÍRIO 114 x 81 Quebradillas (PUR)
3/10/79 – SÍRIO 91 x 98 Mokan (EUA)
5/10/79 – SÍRIO 83 x 79 Emerson (ITA)
6/10/79 – SÍRIO 100 x 98 Bosna (Ex-IUG)

Cestinhas:
Oscar (Sírio) – 138 pts.
Delibasic (Bosna) – 114 pts.
Varajic (Bosna) – 95 pts.
Marcel (Sírio) – 91 pts.

 
Dois toques: Washington Joseph - Dodi

A Revista Sírio, aproveitando a comemoração dos 30 anos do 
Mundial de Basquete, conversou com um grande expoente do bas-
quete do E. C. Sírio e da seleção brasileira, ninguém menos que: 
Washington Joseph ou para a comunidade da “bola ao cesto” sim-
plesmente Dodi.  Com um currículo invejável que poucos atletas 
possuem no basquetebol nacional, além de ter feito algo impensa-
do para muitos esportistas atualmente: defender uma única camisa 
durante toda a carreira. Começou no Pré-mirim do Sírio em 1962 e 
encerrou em 1982 e ainda defendeu a seleção brasileira durante oito 
anos com grande sucesso. Dodi nos fala deste título inesquecível e 
sobre o desenvolvimento do basquete a partir deste grande feito, o 
Mundial de 1979.

O que significou esse título mundial para o desenvolvi-
mento do Basquete Nacional?

No aspecto de clubes foi sensacional. Naquela época era muito 
importante este título de Campeão Mundial, pois todos os clubes 
brasileiros e de outros países tinham muito interesse em se tornar 
o melhor time do mundo e eram conhecidos e reverenciados no 
mundo do basquete. Em relação a seleção, o Brasil já vinha caindo 
de produção e até em relação a Argentina os jogos estavam muito 
complicados e o Brasil não ganhava com facilidade como antigamen-
te. Ou seja, o trabalho na confederação brasileira já estava caindo e 
este título pouco representou em termos de seleção.

No ano do título mundial, o basquete era o segundo es-
porte do país. O que aconteceu para que o basquete entrasse 
num longo período de “vacas magras” e perdesse esse posto?

Diferentemente do vôlei, os jogadores mais importantes do Brasil 
(basquete), foram jogar no exterior tais como: Oscar, Marcel, Israel, 
Gerson. O trabalho de base, o qual sempre deixou a desejar em ter-
mos de atenção dos dirigentes foi se enfraquecendo e sem os ídolos 
ficou pior ainda. Para os principais jogadores do Brasil ficou muito 
importante saírem para jogar no exterior e aí ficamos fracos sem ter 
um intercâmbio com jogos da seleção e sem treinamentos mais mo-
dernos e eficazes. Paramos no tempo e veio uma enxurrada de boas 
equipes que passaram na nossa frente.

Faça um paralelo do basquete jogado há 30 anos com o 
praticado hoje.

Há 30 anos o jogo era mais lento e mais técnico, hoje com a 
transmissão da NBA para todo o mundo, os jogadores cuidam muito 
mais da força física, explosão muscular e muito menos da técnica. 
Com isto temos jogos de marcação muito forte, contagens baixas, 
porque é difícil jogar livre e converter cestas como antigamente. No 
meu modo de ver o jogo ficou menos interessante de assistir.

Para encerrar! O que falta para a Seleção e Clubes brasi-
leiros voltarem a terem glórias como o mundial do Sírio em 
1979 e o bicampeonato mundial da seleção em 59 e 63?

A seleção melhorou ultimamente, acho que no mundial do ano 
que vem, se o Brasil ficar entre os 8 melhores times, teremos tido 
uma boa evolução em relação aos últimos anos. Para que isto ocorra, 
todos os craques nossos que atuam na NBA deverão estar na sele-
ção, os da Europa também e com uma boa fase de treinos e jogos 
fortes poderemos chegar lá.

4  – DODI
5  – PAULINHO
6  – SAIANI
7  – RENATO
8  – MIKE/RUSSO
9  – MARQUINHOS
10 – AGRA

11 – MARCEL
12 – MARCELO
13 – LARRY
14 – OSCAR
15 – LUIZÃO

Tec. CLÁUDIO MORTARI



14 | Revista Sírio • Dezembro

ESPORTES | Judô / Vôlei

Judô

Festival
- Ale Cury
- Diego Machado
- Eduardo Buchaim
- Fernando Milanês 
- Pedro Sales
- Rodrigo Azar Abdou
- Vitória Sales

Competição
Campeões
- Matheus Buchaim
- José Pirani Neto
- Adolpho Mayer Neto
- Leonardo Eid
Vice – Campeões 
- Fernando de Paula
- Alexandre Makhoul
- William Farias
- Luiz Augusto Rizzo

final de ano se aproxima e o Departamento de Judô está mobili-
zado para a festa de premiação e encerramento de 2009 (bonenkai), 
onde acontecerão apresentações e entrega de medalhas e troféus para 
os alunos que brilhantemente se destacaram nas alas e nos diversos 
eventos que participaram.

Gostaríamos de parabenizar os atletas que participaram do XIX 
Intercolegial Emilie pelas conquistas obtidas. 

São eles:

om o apoio total da diretoria e o trabalho em harmonia da comis-
são técnica, é com muito orgulho que hoje temos o vôlei como uma 
das modalidades mais praticadas no Clube. Nossas equipes tiveram 
uma ascensão e uma melhora de nível técnico, que agora temos todas 
nossas equipes Masters, disputando as finais da Copa Sindiclube. Além 
desta evolução e destas conquistas, as equipes participaram de torneios 
nacionais, conquistando excelentes resultados.

Segue-se desenvolvendo um trabalho nas categorias menores, com 
o objetivo principal de fortalecer a formação do indivíduo, suas res-
ponsabilidades perante um grupo e os desafios que a vida lhes reserva.

Parabenizamos todos os praticantes de Vôlei do Esporte Clube 
Sírio, que souberam acreditar em todo o trabalho desenvolvido e apli-
cado. 

O

C

Consolidação de um trabalho

Vôlei Feminino – Master B Vôlei Masculino Vôlei Menores
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Grupo de Corrida
1 - Treino Pico: Com o Objetivo de finalizar a 

preparação da equipe Sírio Running Team para a prova 
de Maresias/Bertioga, os 14 atletas que compareceram 
ao treino elogiaram a estrutura montada com hidrata-
ção e a coroação com uma medalha de incentivo. 

2 - Maresias/Bertioga: Participação de 7 equi-
pes, totalizando 42 atletas, a prova coroou a sinergia 
existente na equipe, pois todos os atletas finalizaram o 
percurso e se confraternizaram com uma grande festa, 
com muito churrasco.   

3 - Rosa Eid - Participante da prova Desafio Nike 
600 km - São Paulo/Rio, nossa associada integrante 
da equipe Sírio Running Team, compôs a equipe da 
RACE no período de 22 a 25 de outubro, destacando-
se pela performance e determinação. 



16 | Revista Sírio • Dezembro

ESPORTES | Travessia / Personagens do Sírio

Personagens do Sírio

Travessia Aquática

CPTA - 8ª - ETAPA: Bertioga
No dia 13 de setembro, a equipe Sírio Acqua Team/Malas Cruzeiro, 
participou da 8ª etapa do CPTA, em Bertioga. Na prova de 1k a equi-
pe do Clube terminou em 3º lugar e na de 500m mais um bom resul-
tado, encerrando em 4º lugar. Após 8, num total de 10 etapas, o Sírio 
Acqua Team/Malas Cruzeiro encontra-se nas seguintes colocações:

prova de 1K na 5ª colocação e na de 500m na 4ª colocação.

Travessia Ibiúna – 9ª Etapa
A equipe Sírio Acqua Team/Malas Cruzeiro continua a fazer um bom 
papel no CPTA. Na 9ª etapa, na cidade de Ibiúna, a equipe do téc-
nico Rodrigo Bardi obteve colocações expressivas, como as primeiras 
colocações das atletas Alexandra Goto e Rachel Teixeira, nas provas 
de 1k e 500m respectivamente. E o Sírio Acqua Team/Malas Cruzeiro 
continua na 4ª posição no geral das duas categorias.

TRAVESSIA CPTA - 10ª - ETAPA - Alumínio-SP
O Circuito de Travessias 2009 chegou ao final com uma grande par-
ticipação da equipe Sírio Acqua Team/Malas Cruzeiro, na cidade de 
Alumínio – SP, dia 8 de novembro. Neste ano a equipe melhorou 
sua colocação no resultado final geral em relação ao ano passado, na 
prova de 500m, terminou na 3ª colocação e na prova de 1k, em 4º 
lugar. Outro destaque desta etapa foi a estréia do associado Leonardo 
Tassi Romaris, 13 anos, na prova de 1K, conquistando o 3º lugar.
Parabéns a todos os atletas.

Ele tem 13 anos, frequenta o Clube todos os dias, 
é associado desde os 6 anos,  pratica Taekwondo des-
de os 8 anos e, detalhe, só envergou o distintivo do  
E. C. Sírio. O nome do nosso personagem é Alex 
Daud, Campeão Paulista de Taekwondo. Fora dos 
treinos ele ainda arruma tempo para praticar futebol 
e curtir o Clube com seus amigos, participando dos 

eventos e atividades.
A sua principal meta é fazer parte da seleção brasileira de Taekwon-

do, que vai disputar em 2010 o mundial da modalidade, na Nova Ze-
lândia. Alex ainda agradece muito ao Clube: “devo muito ao Sírio pelas 
amizades e conquistas esportivas” ele ainda manda um “salve” para 
os amigos “gostaria de mandar um salve para a galera do futebol e do 
taekwondo”.  

Fabio Mehero, 46 anos e 40 só de Sírio, é mais 
um personagem que contribuiu e muito para que o Clube 
pudesse romper a linha do 90 anos. Sempre participou 
das atividades esportivas e freqüentou o DEPAM quando 
foi recém implantado. Também jogou basquete de 1972 
a 1982, passando por todas as categorias, inclusive jogou 
com nomes consagrados do basquete nacional como Ro-
lando, Paulinho Vilas Boas e Marcel. No tênis ele teve 

como “guru” um ícone do esporte no Clube, “seo” Candinho e atual-
mente é o líder do ranking do Sírio. Ele acredita que mesmo com essa 

“eletronização” da vida social através de orkuts e twiters, o Clube é 
ainda um ótimo lugar para se socializar, pois não há nada que subs-
titua o contato direto. “Eu venho sempre, jogo tênis e converso com 
amigos” conta Fabio Mehero. Ele ainda agradece o Clube por ter lhe 
dado amigos, família... “minha família e amigos fazem parte da minha 
vida graças ao Sírio” e encerra dizendo que acredita que após passar 
essa fase de “vida social eletrônica” que os jovens mantém atualmente 
o Clube, voltará a ter novamente um vida social como sempre foi, bem 
efervescente, assim os contatos humanos deixarão de ser frios e com 
isso o prazer de frequentar o Clube será resgatado.

Sócia desde 1988, Lucia Helena Mendonça Ruiz 
é mais uma grande figura do nosso E. C. Sírio. Filha de 
esportistas (seu pai foi atleta de seleção paulista na década 
de 50), sempre teve o esporte nas veias. Joga vôlei desde 
os 11 anos e ficou muito feliz quando veio para o Sírio 
e descobriu que tinha times de vôlei para que pudesse 
participar e “com o tempo elas deixaram de só jogar internamente e 
partiram para a competição. Participamos de diversos campeonatos, isso 
foi muito bom” afirma Lucia. 

Ela ainda encontra tempo para participar do Grupo de Corrida e tem 
até um apelido carinhoso da turma, chamando-a de “agregada”. O Clu-
be para ela representa uma diversidade de atividades, além de manter 
amizades por muito tempo: “aqui no Clube fiz amigos importantes para 
o restante da vida e eles podem contar comigo”, finaliza Lucia.
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Copa Sírio 

A equipe do Boca Jrs., pronto para mais uma peleja O “Coxa” tentando se acertar no intervalo

Time do Chievo

A Equipe do Milan

O Esquadrão da Internazionale

“La Vecchia Signora” no gramado

Cesar bate a falta, Abduch salva de cabeça
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ESPORTES | Futebol Master / Sala de Jogos

Sírio conquista o 3º lugar no Interclubes Master 2009  
Parabéns aos atletas: Andó, Zetti, Miziara, Idilio, Cri, Ferraro, Salo, Silvio, João José, Alemão, Flavio, Doriva, Bergamo, Ibsen, Ibrahin, Nico, 

Renato, Tinóia, Ivan, Rulli, Pirani, Wilson e a todos que colaboraram durante o torneio.

Sala de Jogos

a busca de espaço para entretenimento, a Sala de Jogos 
é o mais novo “point” dos apaixonados por jogos de futebol 
de mesa (botão), tênis de mesa (ping pong) e pebolim. A 
cada dia que passa os grupos estão se formando e a partir de 
janeiro de 2010 daremos início aos torneios internos. Venha 
participar! 

Horário de funcionamento: 
Terças às sextas: 8h às 20h30
Sábados e domingos: 8h às 17h

N
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Tênis – 2º Semestre 2009

O Departamento de Tênis foi bastante movimentado no segundo 
semestre, com diversas competições externas e internas. 

A Copa Sírio de Duplas Sorteadas Masculino teve um total de  
6 Etapas, sempre realizadas às sextas-feiras, com média de 12 partici-
pantes por etapa. Outros destaques deste semestre foram os grandes 
Amistosos das Damas, sempre muito concorridos (mais de 30 partici-
pantes por etapa). Os confrontos que chamaram a atenção foram E. 
C. Sírio x C. A. Paulistano e E. C. Sírio x Soc. Ibirapuera, disputados 
até os últimos pontos. 

Não podemos deixar de citar o crescimento da modalidade e o 
aumento de alunos em relação a 2008. Hoje, 80% dos horários de 
aulas estão ocupados e na Escolinha também ocorreu um aumento na 
frequência, já que 87% dos horários também estão preenchidos. 

Falando nos destaques externos, o grande mote do 2º semestre 
foi a participação do Sírio no Torneio ACESC Infanto/Juvenil, com um 
bom desempenho dos nossos atletas, confrontando-se com SPAC, 
E. C. Pinheiros, C. A. Paulistano, Alphaville Tênis Clube, Paineiras 
do Morumby, entre outros clubes. Os destaques na Categoria 14 F, 
foram as atletas Andréa Haddad Maia e Andréa Lascevicius Moutinho, 
sagrando-se Campeãs de Duplas Destaque 14 F de 2009.

1 - Sírio x SPAC, ACESC 2009! 2 - Legenda: Sírio x Ibirapuera, 
amistoso das Damas. 3 - As Campeãs Duplas Destaque 
14F – 2009, com “seo” Candinho 4 - Os participantes 
de mais uma edição do Torneio Irmãos Ceroni

Em tempo!

No dia 14 de novembro, aconteceu o tradicionalíssimo Torneio 
Infanto-Juvenil Irmãos Ceroni e alguns talentos começaram a brotar 
nesta edição. Acompanhe os resultados: 

Categoria Infantil ‘A’
Campeão -  Guilherme Anauate
Vice - João Bahdour 
Categoria Infantil ‘B’
Campeão - Gabriel Caram
Vice - Alessandra Mourad 
Categoria Juvenil ‘A’
Campeão - Victor Buchaim 
Vice - George Zein 
Categoria Juvenil ‘B’
Campeã - Andréa Lascevicius Moutinho
Vice - Mariana de Souza Catita

Em Tempo!

O Sírio no US Open
Aproveitando o ano movimentado do Tênis no Clube, com muitos 

eventos e torneios, o Sírio enviou 3 “representantes” para o US Open, 
em Nova Iorque – EUA. São eles: O Diretor de Suprimentos, Carlos 
Zarzur, o Diretor de Patrimônio, Fabio Bittar e o professor Abenair 
Lima. Todos tiveram o privilégio de acompanhar as grandes estrelas do 
Tênis mundial no tradicionalíssimo Torneio, que teve nesta edição o 
argentino Juan M. Del Potro como o grande campeão. 
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Passeio ao Museu de Arte 
Moderna –MAM

YOGA
Yoga é a mais antiga filosofia prática herdada pela hu-
manidade e está se difundindo cada vez mais entre seus 
adeptos. Desde então o homem vem buscando através das 
suas infindáveis técnicas de concentração, respiração, puri-
ficação orgânica, alongamento, força, equilíbro, relaxamento 
e meditação, entre outras, atingir o que chamamos de hiper-
consciência, a meta do yoga.  

Porém este processo requer muito tempo, dedicação, 
disciplina e prática. E é justamente durante este percurso, 
até mesmo de forma despretenciosa, onde o praticante se 
depara com o desenvolvimento do corpo e da mente de 
forma palpável pelo organismo. O aumento da vitalidade, 
saúde, energia, disposição e eliminação do stress auxiliam 
o praticante nas atividades do dia-a-dia, como a prática de 
esportes, os estudos, o trabalho, lazer, hobbies, etc. 

O yoga é cada vez mais recomendando por especialistas 
para o tratamento de diversas efermidades por descobrirem, 
atualmente, o que já se sabia há milhares de anos. 

Venha conhecer e praticar esta nobre filosofia no Espor-
te Clube Sírio e além de tudo, fazer novas amizades

Mantendo o calendário de atividades, o Grupo da Ginástica Feminina visitou um dos museus mais importantes do Brasil.  O Museu de Arte 
Moderna (MAM), no dia 27 de agosto. O grupo liderado pela Diretora da Ginástica, Amparo Sukarie, teve um dia muito proveitoso e pode conhecer 
um dos pontos turísticos mais visitados de São Paulo.

A turma da Yoga
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Ginástica Masculina 

Pilates

O

‘Essa turma é muito ani-
mada mesmo, em média 20 
“super-homens”  frequentam 
a aula!!!

São bem condicionados, 
até na água pegaram pesado 
nos exercícios...

Haja fôlego!!!!

‘Pilates vem conquistando uma legião de “fãs”, no Clube. Um 
cenário bem distante de quando o método surgiu, na década de 20, o 
qual era visto como proveitoso apenas para sobreviventes de guerra e, 
posteriormente, bailarinos e dançarinos. Hoje, é uma verdadeira coque-
luche nas academias e estúdios do Brasil e do mundo e isso não deixa 
de ser diferente aqui no Clube. Em menos de 6 meses já passamos de 
100 alunos praticantes, de todas as idades.

Os maiores benefícios do Pilates são: alívio de stress, melhora na 
postura, tonifica e fortalece o abdômen, resultados efetivos na pós–re-
abilitação, ganho de consciência mente–corpo, entre outros.

Nosso estúdio está localizado ao lado do Departamento Médico, 
da Fisioterapia e da Podologia. 

Para mais informações ligue para 2189-8599. Venha fazer 
uma aula experimental... Esperamos você!
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SIMI

Passeios e atividades do segundo semestre
Agosto - “Museu de Arte Sacra”, com distribuição das pílulas milagrosas do Frei Galvão.
Setembro - “Café da manhã”, com 80 pessoas presentes; “Catavento”, um lugar onde se aprende mais sobre a Terra, a Vida e o Espaço e 

“Chá de Confraternização Interclubes”, realizado no Clube “A Hebraica”, com 15 associados do E. C. Sírio presentes.
- Aulas de Computação com novo professor, vários horários de terça a sexta-feira, inscrições abertas para associados do SIMI no Departamento 

de Esportes.



A Empresa

 Com 17 anos de dedicação, a Dal Ben Home Care é considerada uma das pioneiras do Brasil em seu seg-
mento. Há quatro anos tem sido premiada, pelo Hospital Best, como Melhor Empresa de Home Care do Ano, entre 

domiciliar, gerenciamento de pacientes crônicos, acompanhamento hospitalar e consulta de enfermagem para 
promoção à saúde e bem-estar, no Estado de São Paulo.

Serviços:
 
Assistência / Internação Domiciliar à Saúde: 
Procedimentos médicos, enfermagem e equipe multi-

do paciente.

Assistência Materno / Infantil: 
Cuidados e orientação a gestantes, recém-nascidos, ca-
sos pediátricos especiais, crianças sindrômicas e servi-

Gerenciamento de Doenças Crônicas: 
O programa Médico de Família conta com enfermei-
ros especializados e uma central de atendimento 24 
horas.

Serviços de Cuidadores de Idosos: 
Pessoas capacitadas para ajudar idosos em suas resi-
dências.

Acompanhamento Hospitalar:
Auxílio ao paciente durante sua internação hospitalar.

Central de Atendimento:  (11) 3145 - 4700  
sac@dalben.com.br I www.dalben.com.br 

Grupo Dal Ben - Al. Santos, 211 - cj. 1808 
01419-000 - Paraíso - São Paulo
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Oktoberfest 2009

o dia 24 de outubro foi realizada no Salão Nobre mais uma edição da 
tradicionalíssima Oktoberfest. Esta festa, que é realizada há muitos anos, 
sempre é aguardada com muita expectativa pelos associados durante 
o ano e costuma contar com a presença de centenas de associados. 
Neste ano não foi diferente. Quase 1000 pessoas compareceram e 
dançaram ao som da magnífica e muito elogiada Banda Reveillon. No 
fim da festa o sol só não havia aparecido, pois já estávamos no horário 
de verão, mas às 4h30 mais de 500 sócios ainda se esbaldavam na 
pista de dança ao som dos mais diversos estilos de música. Isto tudo 
sem contar que os presentes puderam saborear as comidas típicas e 
o saboroso chopp servido à vontade. Além disso, o Esporte Clube 
Sírio em parceria com a Agaxtur sorteou aos presentes um pacote de 
cruzeiro para duas pessoas. O contemplado foi o associado Frederico 
Pemm Calderon que recebeu o prêmio das mãos do Vice-presidente 
Social, Marco Aurélio Ferreira Lisboa. E contribuindo para mais um 
sucesso, a Oktoberfest 2009 contou com o apoio da GMZ cargo, WMZ 
Comércio Exterior e do Empório Itaim. No fim da festa (na verdade a 
banda teve que dar um fim, senão centenas de associados iram virar 
a noite e o dia) a pergunta era uma só: qual a data da Oktoberfest no 
ano que vem?

N
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Festa de Arromba 2009

Salão Nobre do E. C. Sírio foi palco da grande Festa de Arromba, 
realizada em parceria com a Casa Ninho (Centro de Apoio à Criança 
Carente com Câncer).

A festa aconteceu no dia 25 de setembro em função da 
comemoração dos 15 anos da Casa Ninho. Grandes nomes da Jovem 
Guarda como Wanderléa, Os Incríveis, Eduardo Araújo, Agnaldo 
Rayol, Os Vips e Martinha, além de outros como Simoninha, Pedro 
Camargo Mariano, Família Lima, Dominguinhos, Luciana Mello 
e Silvio Brito, participaram deste grande evento e embalaram os 
presentes. Até o programa CQC, da Tv Bandeirantes, compareceu 
para registrar a importância da festa e lógico brincar com os 
convidados. Além deste programa, vários outros órgãos da imprensa 
escrita e televisiva estiveram presentes. Compareceram mais de 1.000 
pessoas e a última a sair, o fez após às 4 horas da manhã. Foi 
um sucesso estrondoso. Os associados, logo no dia seguinte, já 
procuraram nosso Departamento Social, para saber quando seria a 
próxima. Os elogios dos sócios foram unânimes. Como bem ressaltou 
nosso Vice-Presidente Social, Marco Aurélio Ferreira Lisboa, “talvez 
ninguém mais consiga reunir tantos nomes da música brasileira em 
uma só noite em um só evento”. Cada artista cantou de 4 a 5 

músicas, fazendo com que a festa durasse mais de sete horas, com 
a pista de dança absolutamente lotada durante todo o evento. Fica 
uma dica para os associados que não puderam comparecer: não 
percam as próximas festas do Departamento Social.

Conheça a Casa Ninho

Com a missão de assegurar tratamento digno às crianças e 
adolescentes que sofrem de câncer, a Casa Ninho atua de forma 
beneficente, buscando viabilizar o cuidado com as crianças, 
propiciando a elas e acompanhantes hospedagem em suas 
instalações, fornecimento de alimentação, medicação, transporte e 
acompanhamento de médicos e especialistas aos pacientes, além 
de assistência educativa, cultural e social. Isso tudo com a ajuda 
de médicos, oncologista-pediátricos, professores, pedagogos, 
empresários, pais e diversos integrantes da sociedade, todos dispostos 
a ajudar na causa. 

Conheça mais: www.casaninho.com.br

O
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Orquestra de Senhoritas
 Grupo Teatral Sírio apresentou mais um grande 

espetáculo, como é de costume todos os anos. São 
sempre apresentações de qualidade e desta vez a 
temporada que movimentou o associado do Clube, nos 
meses de setembro e outubro, foi da peça Orquestra 
de Senhoritas. Com um grande elenco e com a direção 
de Lucia Capuani e Luti Angeletti a peça-concerto de 
Jean Anouilh, retratou uma pequena orquestra de 
cordas, flauta e piano organizada por uma musicista, 
viúva, decadente e, sobretudo naturalizada francesa. Sua 
orquestra é composta de cinco senhoritas francesas e 
um deprimido pianista, também francês, todos patéticos 
tentando uma possível sobrevivência num pequeno 
hotel de uma estância termal com o sugestivo nome 
O Globo de Portugal. Os problemas e conflitos dessa 
pequena orquestra pintam um contundente painel de um 
mundo idealizado, romântico, que ao confrontar-se com 
a realidade crua e ao mesmo tempo ridícula, engraçada 
e patética. Com a Tradução de Luis Sérgio Person, a 
Orquestra de Senhoritas foi nossa representante na 
Maratona Cultural ACESC 2009.

O
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Escola de Educação Infantil 
Sírio – 2º semestre

segundo semestre foi bastante movimentado para os 
alunos, com passeios e eventos. Mas o grande destaque 
foi a criação da Sala do Mini Maternal, um grande sucesso, 
pois atende aos anseios dos pais das crianças que possuem 
de 1,5 ano a 2 anos completados neste segundo semestre. 
“Nós iniciamos com 5 crianças, hoje já são 11 e esse fato 
é muito importante” ressalta a coordenadora Márcia Costa. 
Ela cita também a tranquilidade que os pais terão devido à 
Escola ser dentro do Clube e de possuir um corpo docente 
bastante capacitado: “E a tendência é aumentar esse 
número oferecendo comodidade e tranquildade aos pais”, 
finaliza Márcia. Desde já a Escola de Educação Infantil 
deseja a todos pais, alunos e professores um feliz Natal e 
que 2010 seja de muito sucesso para todos.

Durante o mês de outubro os “pimpolhos” não 
sossegaram, confira os destaques:

De 5 a 8/10 - Dia das crianças
Foi uma programação de segunda a quinta com diversas 

atividades
2ª - Festa do Pijama
3ª - Gincana
4ª - Passeio ao Petzoo
5ª - Oficina de Música  

17/10 – Vivência
Os pais participaram com seus filhos de algumas 

atividades (brincadeiras, aula de música e aula de inglês).  
A ideia era fazer com que os pais vivenciassem um pouco 
de cada atividade dos alunos. 

28/10 – Halloween
A festa deste ano foi contextualizada com o trabalho 

da Profª de Inglês, com todos os alunos vestidos a caráter.

12 e 13/11 – Feira do Livro em parceria com a 
Casa dos Livros.

Festa de confraternização da Escola de Educação 
Infantil, dia 16 de dezembro. Mais informações na 
Escola ou pelo telefone 2189-8539. 

O

Escola de Educação Infantil Sírio – 2º semestre | CULTURAL
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evido ao grande sucesso no ano passado, o Departamento Cultural 
resolveu repetir a dose e produziu o Show de Talentos 2009, no dia 
13 de setembro. Os associados que tivessem uma certa habilidade 
artística, um dom para cantar, dançar, representar ou algum outro 

dom tinham toda a liberdade e incentivo para fazer sua inscrição. A 
procura foi grande e associados de diversas faixas etárias e de inúmeros 
talentos escondidos fizeram mais uma edição deste show. 

ais uma atividade agitou a Boate do Clube, no dia 8 de 
novembro. Foi o esperado Festival de Street Dance. Com a 
participação de 140 jovens, entre associados e convidados que 
que puderam mostrar suas habilidades na “dança de rua”, uma 
febre entre os jovens. Mas não foi um concurso e ao invés de 
competir, cada um aproveitou o espaço para mostrar a evolução 
no aprendizado da dança e também trocar figurinhas e fazer 
novas amizades.

D

M

Show de Talentos 2009

Festival de Street Dance

CULTURAL | Show de Talentos / Festival Street Dance
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Bar e Restaurante

Novidades para o associado!

 Departamento de Bar & Restaurante está trazendo 
algumas novidades para o associado neste final de ano.

O Restaurante Esportivo vem com uma novidade para 
conquistar de vez o paladar do sócio, é o “Fetuccini aos 
Frutos do mar”, um prato sofisticado e saboroso. 

E ainda no Restaurante Esportivo, Sala Damasco e 
Bela Vista Bar serão servidas novas sobremesas da famosa 
Doceira “Evinha” que prepara doces do tipo Europeu. Para 
o associado que tem restrição ao consumo de açúcar serão 
servidos doces dietéticos da marca “Day by Diet”, com isso 
não perderá a chance de curtir o seu docinho.

A Sala Damasco oferece o serviço de chá, Afternoon 
Tea, para aqueles associados que curtem um bom chá 
independente do clima. Confira!! 

Faça uma visita e saboreie mais esta delícia da Sala 
Damasco. 

Pitadinha Histórica: “o chá é um costume inglês e 
tomado em qualquer estação do ano. Durante a dominação 
britânica na Índia, os ingleses tomavam seu chá mesmo 
sob temperaturas de 40° e descobriram que este hábito na 
verdade até amenizava a sensação de calor”.

Em Breve

- Cervejas importadas, exclusividade 
na Sala Damasco e no Bela Vista Bar.

- Novo aperitivo de camarão, para 
acompanhar sua cervejinha, no Bar da 
Piscina e no Bar Esportivo.

O

Novidade! Afternoon Tea, na Sala Damasco

As novas sobremesas do Sírio

Novo prato: Fetuccini aos Frutos do Mar

Foto meramente ilustrativa
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ia 5 de dezembro definitivamente imortalizou o Sírio nos 
corações e na retina de seus associados com a importante e marcante 
inauguração do Memorial do Esporte Clube Sírio. Foram meses de 
trabalho, restaurações e pesquisa, tudo organizado pelo Sr. Arpad 
Molnar, nos mínimos detalhes. O lançamento contou com a presença 
de associados, ex-dirigentes, ex-atletas e figuras importantes de todas 
as áreas que ajudaram a escrever um pouco da história do nosso 
Clube. O corpo diretivo esteve em peso, capitaneados pelo presidente, 
Sr. Raul Sarhan, que após o discurso de agradecimento teve o enorme 
prazer de convidar o ex-presidente do Clube, Sr. Lourenço Chohfi 
para que juntos pudessem “abrir as cortinas” da história e entregar o 
grande “presente de Natal” para todos aqueles que amam o Clube. 
Assim, fecharam com brilhantismo um ano pujante em todos os 
sentidos e cumpriram todas as metas traçadas anteriormente.

Memorial Sírio
Lá o associado encontrará muitas recordações de esportes e 

de acontecimentos do Clube nos seus 92 anos, representados em 
troféus e fotografias, além do vídeo inesquecível da grande conquista 
do Mundial de Basquete, em 1979. É com grande felicidade que a 
REVISTA SÍRIO, parabeniza toda a comunidade do E. C Sírio por mais 
essa conquista.

D

Sírio Eterno
90 anos de história imortalizados em um belíssimo Memorial
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m especial, podemos classificar o ano de 2009 como 
o “ano das realizações”. Depois de muito planejamento 
e colocando a “casa” em ordem, a gestão atual pôde tirar 
do papel e realizar grandes benefícios para o E. C. Sírio. 
Iniciamos o ano com a portentosa inauguração da Academia, 
um sucesso com equipamentos “top de linha”, na sequência 
houve a inauguração do Pilates, outro destaque do Clube, 
adotado por um grande número de associados e que preferem 
a tranquilidade da modalidade. O ano seguiu com grandes 
benfeitorias. Já no 2º semestre o antigo Fitness Center se 
“transformou” na aconchegante Sala Damasco com presença 
constante de associados. Seguindo na estrada do novo Plano 
Diretor foi implantado no vestiário masculino a Nova Sauna, 
atendendo as necessidades do Clube e principalmente do 
associado, permitindo a integração dos serviços oferecidos 
entre eles, o novo espaço da Massagem, tudo isso com o 
conforto de não precisar ir de um lado ao outro do Clube. 
Para fechar 2009 com chave de ouro, o Sírio inaugurou em 
dezembro uma homenagem a todas as glórias e acontecimentos 
marcantes, o Memorial Sírio, no 2º andar da Sede Nova.  

Mas as melhorias não se resumem às grandes 
inaugurações, houveram benfeitorias menos “visíveis” aos 
olhos do associado mas o grau de importância é igual ou 
talvez maior em determinadas áreas. Vamos lista-las para que 
o associado acompanhe a modernização do seu Clube.

• Reforma da chapelaria e banheiros da boate;
• Novos armários no Departamento Esportivo;
• Casa da árvore, junto ao playground;
• Reestruturação da rede de Informática 

(compra de novos servidores, reestruturação 
do cabeamento e aquisição de notbreaks);

• Sala de Jogos, no Subsolo do Ginásio Poliesportivo;
• Reforma e reorganização da sinalização geral  

do Clube;
• Novos aparelhos no Pilates;
• Vestiário da Família.

E

GERAL | Administrativo

Reforma dos Banheiros Masculino e Feminino da Boate

Casa da Árvore

Restauração das Placas

Novos Armários do Depto. Esportivo

Administrativo 2009

Reforma da Chapelaria
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sábado ensolarado do dia 7 de novembro marcou 
um dia importante para os associados do E. C. Sírio. 
Significou a entrega de mais uma benfeitoria para atender 
as necessidades do Clube. A porta da Nova Sauna foi 
aberta logo após a faixa ser cortada pelo Presidente, Sr. 
Raul Sarhan, acompanhado por diretores e associados. As 
instalações são de última geração, num espaço totalmente 
confortável. O Diretor de Patrimônio, Sr. Fábio Bittar ressalta 
as melhorias que essa obra traz ao associado: “atendemos 
a mais um anseio do Clube. Além de modernizarmos a 
sauna, outro ponto positivo foi que deixamos a sauna 
muito mais perto do associado, trazendo mais comodidade 
e conforto, pois muitos se queixavam da distância da 
antiga sauna”.  

A Nova Sauna tem entradas distintas e apesar de ficar 
no vestiário masculino as associadas podem usar com todo 
conforto e privacidade. Então agora é usufruir, boa sauna 
à todos!

Horários de Funcionamento 
da Nova Sauna

FEMININA
Sauna
Terças e quintas-feiras: 14h às 16h
Sábados: 10h às 13h

Massagem (ENERGY CORP)
Terças a sextas-feiras: 8h às 16h
Sábados: 10h às 13h

MASCULINA 
Sauna/Massagem (ENERGY CORP)
Terças a sextas-feiras: 17h às 22h
Sábados: 14h às 20h

O

Nova Sauna
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E. C. Sírio presenteou seus associados com mais 
uma área para convivência, a Sala Damasco. Ela se 
localiza no antigo Fitness Center e abriga uma estrutura 
com: piano, sofás, mesas, tv de plasma, lareira, jornais 
do dia e uma cafeteria. É aberta para todos os associados 
(acima dos 16 anos) que gostam de assistir um programa 
de televisão, jogar uma conversa fora ou simplesmente 
ter um momento de sossego. Inaugurado no dia 12 de 
setembro, com a presença de associados e do corpo 
diretivo do Sírio, o Sr. Raul Sarhan deu início à cerimônia 
de inauguração ao cortar a faixa e convidando a todos 
os presentes a desfrutarem do mais novo espaço de 
integração do Clube. 

Horário de Funcionamento:

Terças as sextas-feiras:
15h às 20h

Sábados e domingos:
10h às 19h

O

Sala Damasco
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elo segundo ano consecutivo o Conselho Estadual 
Parlamentar das Comunidades de Raízes e Culturas 
Estrangeiras (CONSCRE), realizou no dia 25 de agosto, no 
Palácio Nove de Julho, a “Homenagem às Personalidades 
das Comunidades”. O seu grande homenageado foi o 
empresário Salim Taufic Schahim que recebeu uma placa 
comemorativa pela representatividade junto à comunidade 
árabe das mãos do Diretor de Relações Institucionais do 
Sírio e conselheiro do CONSCRE, Rezkalla Tuma, do nosso 
Tesoureiro Geral, Roberto Badra Sallum, e da conselheira 
do CONSCRE, Sonia Tuma. Em um auditório lotado, o 
Sr. Salim fez um discurso emocionado de agradecimento. 
Após a solenidade ocorreram apresentações de danças 
típicas e degustação, no Hall Monumental. 

O E. C. Sírio foi o representante da comunidade Árabe 
na tenda de pratos típicos, além das associadas Cristiane 
Saad Netto e Geórgia Djouki que apresentaram a dança 
árabe com pandeiro.

Acima: Roberto Badra 
Sallum, Raul Sarhan, Salim 

Taufic (homenageado) 
e o Sr. Rezkalla Tuma

P
CONSCRE 2009
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Diretoria Executiva 
Gestão 2009-2010

Presidente 
Raul Sarhan
Vice-presidente 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.
Alexandre Curiati Fernandes de Araujo
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
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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