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rezados associados,

É sempre motivo de satisfação informar os associados 
sobre obras e benfeitorias realizadas ou que estão prestes a 
ser iniciadas.

No primeiro trimestre de 2010 demos continuidade aos 
trabalhos, sempre norteados pelo Plano de Metas, o que 
nos permite relacionar agora mais uma série de novidades 
concluídas. Destacamos, neste resumo, a Academia ao 
Ar Livre instalada junto à quadra de futebol society; a 
inauguração dos dois painéis de fotografias históricas do 
Clube na entrada do Restaurante Esportivo; a substituição 
das persianas por cortinas do tipo black out no Auditório 
da Sede Nova; a conclusão da decoração do espaço em 
frente ao Memorial e a recuperação do gramado do campo 
de futebol, dentre outras providências de interesse direto dos 
associados. 

Paralelamente, outras benfeitorias também aconteceram, 
estas não tão visíveis pelos nossos associados, mas de 
fundamental importância para o bom funcionamento 
administrativo do Clube. Referimo-nos à instalação do 
Arquivo Contábil e Administrativo, no subsolo do Ginásio 
Poliesportivo, adequadamente estruturado e organizado 
para a guarda dos documentos do Clube nas condições 
legais exigidas. Junto ao Arquivo, instalamos o Depósito 
de materiais de decoração, figurinos, equipamentos 
cenográficos e adereços utilizados no ballet, no teatro e em 
outras atividades culturais.

O melhor, porém, está por vir no decorrer deste semestre. 
Iniciamos a construção da Piscina Coberta Aquecida 
que entregaremos ainda em 2010 – uma das maiores 
reivindicações dos associados. Da mesma forma, encontram-
se em execução a quadra de areia, para vôlei e futebol, ao 
lado do Ginasinho, a nova Brinquedoteca e a tão esperada 
Sala Jovem.

No que se refere à estrutura funcional, encerramos o 
contrato com a empresa terceirizada de segurança e portaria 
e a trocamos por equipe própria de funcionários o que nos 
permite gerir e supervisionar melhor esse importante setor 
do nosso Clube.

Vale lembrar que a par de todas essas melhorias e obras, 
todos os departamentos das áreas esportiva, social e cultural 
retomaram as suas atividades regulares nesse primeiro 
trimestre com o dinamismo e a dedicação de seus diretores 
e coordenadores, no trabalho sempre gratificante de oferecer 
o melhor aos nossos associados.

P

Raul Sarhan 
Presidente 2009/2010 

EDITORIAL | Palavra do Presidente
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Escola de Esportes

ESPORTES | 

Escola de Esportes do DEPAM consiste em um programa de ati-
vidades físicas e esportivas para crianças entre 3 a 8 anos. Elas têm a 
possibilidade de vivenciar todas as modalidades durante o ano. Divi-
dido em duas faixas etárias, de 3 a 5 anos: Iniciação Esportiva I e de 
6 a 8 anos: Iniciação Esportiva II, nos horários da manhã e da tarde. 

As crianças de 3 a 5 fazem um trabalho de coordenação motora e 
com isso têm a oportunidade de conhecer os esportes. Já as crianças 
de 6 a 8 anos fazem um trabalho para se descobrirem e se identi-
ficarem com o esporte de seu gosto. O início é com o atletismo e 

durante o ano as outras modalidades, sempre com objetivos lúdicos, 
educacionais sem estimular a competição. 

Para que os professores tenham uma dimensão do trabalho as 
crianças serão submetidas a avaliações. As crianças de 3 a 5 são ava-
liadas a cada 6 meses e as de 6 a 8 uma vez por bimestre. A Escola 
de Esportes é um sucesso, só na primeira semana foram mais de 80 
crianças inscritas. 

Traga o seu filho para acompanhar uma aula, pois o esporte é de 
extrema importância para a formação das crianças.

A
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Matinê de Carnaval
o mês de fevereiro, o Sírio realizou a movimentada 

Matinê de Carnaval. A folia deste ano foi no Salão No-
bre, com mais de 550 pessoas e 183 crianças inscritas 
para o desfile de fantasias, carro chefe da Matinê.

As categorias foram divididas por idades e sexo, 
exceto de 2 a 5 anos onde todas as crianças receberam 
medalhas de participação. As demais idades ficaram 
divididas de 6 a 8 anos e de 9 a 15 anos. Confira os 
premiados:

6 a 8 – Masc.
1º - Ali Cury (Alienígena)
2º - Ricardo (Ninja)
3º - Henrique Miranda (Bakugan)

6 a 8 – Fem.
1º - Aline Gebran Sindona (Espanhola)
2º - Thais Fantine (Índia)
3º - Lívia Sadi (Anos 80)

9 a 15 – Masc.
1º - Matheus Farah (Ozzy Osborne Jr.)
2º - Chady Joukeh  (Fred Flintstones)
3º - Alan Contri (Pirata)

9 a 15 – Fem.
1º - Giovanna Santos (Chinesa)
2º - Raiane Araujo (Odalisca)
3º - Giovanna Almeida (Branca de Neve)   

N
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ESPORTES | Basquete

 Sírio volta a disputar o Campeonato Paulista de Basquete Pré-
Veteranos neste ano. Ele é organizado pela União das Associações de 
Veteranos de Basquetebol de São Paulo (UVB). No Sírio os jogos serão 
disputados as quartas-feiras. 

Mais um lembrete para o associado, o time de basquete veteranos 
do Clube continua a disputar a Copa Paulista de Basquete, aos sába-
dos e domingos a tarde.

Basquete Feminino

Mas não só os “meninos” têm espaço no Basquete, o Depar-
tamento de Esportes, aproveitando a tradição do Clube no esporte, 
reestruturou as atividades do basquete feminino e as aulas foram refor-
muladas com novos horários: 

Quartas  e sextas das 18h às 20h
Faixa etária de 12 a 15 anos
Participe! Informações no Departamento de Esportes

O

Basquete Veteranos Campeão Invicto

Basquete Pré-veteranos

time HHHH Master (65 anos) de Basquete Masculino do E. C. Sírio sagrou-
se Campeão Paulista Invicto pela UVB (União das Associações de Veteranos de 
Basquetebol de São Paulo). Uma campanha admirável com 12 vitórias em 12 
jogos, enfrentando fortes adversários como “A Hebraica” e Paulistano. 

Parabéns para a equipe que vem mantendo a nossa tradição no basquete.

O
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Grupo de Corrida / Academia Externa | ESPORTES

Grupo de Corrida

Academia ao Ar Livre

F

C

oi dada a largada para mais uma tempo-
rada do Grupo de Corrida que promete ser 
bastante movimentada com muitas provas 
no calendário. No dia 7 de março, no Jo-
ckey Clube, as “meninas” do Sírio participa-
ram da Corrida Circuito Vênus e fizeram um 
ótimo papel. Após a prova elas retornaram 
ao Clube e foram recebidas com um mereci-
do café da manhã. Parabéns meninas!  

om o objetivo de proporcionar mais um espaço de ativida-
de física aos associados, o Clube buscou no mercado nacional 
a grande novidade em equipamentos para atividades ao ar li-
vre, e encontrou os equipamentos da empresa TCM SPORT, 
presente em todo o Brasil. O E. C Sírio não poderia ficar fora 
dessa mania e assim o associado ganha mais aparelhos top de 
linha e um espaço muito agradável para que se pratique seu 
exercício físico. A Academia Externa fica ao lado da Quadra de 
Futebol Society. 

 
E aproveitando a onda de exercícios e malhação, prepare-

se!!! Vem ai o V Campeonato Interno de Supino, dia 16 de 
maio. Informações no Departamento de Esportes.



10 | Revista Sírio • Abril

ESPORTES | Vôlei Semana das Mulheres / Master E

Homenagem às guerreiras

Master E – 3ª Colocação

Parabéns à equipe Master E, 3ª colocada (prata) da Copa 
Sindiclube, mostrando uma evolução técnica/tática muito boa 
no ano de 2009.

Isto é fruto de um trabalho incansável onde todas as atletas 
se doaram e traçaram bem seus objetivos e assim superaram 
todas as expectativas. 

m comemoração à semana da mulher, foi 
realizado um grande “rachão” com as equipes 
Masters femininas do Clube, onde todas as atle-
tas  puderam participar com bastante animação 
em uma bonita integração. Além de demonstrar a 
força da mulher nos dias atuais, mostraram tam-
bém a força do Sírio nas suas equipes Masters.

E
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ESPORTES | Natação

Natação

Objetivo

A metodologia aplicada proporciona a completa sistematização pe-
dagógica e operacional do ensino da natação. A individualidade dos alu-
nos é respeitada em um programa de aulas específicas para cada nível e 
um sistema de avaliação baseado no desenvolvimento das habilidades 
aquáticas de cada um.

Os alunos são motivados através do aprendizado lúdico e da mu-
dança da cor da touca nas passagens de nível. Para os adultos há 
elaboração de um programa de acordo com o objetivo, seja o bem-estar 
ou a busca por melhores marcas.

Benefícios da natação

• Melhora da força muscular;
• Resistência muscular;
• Condicionamento físico;
• Equilíbrio e coordenação;
• Menos “tensão” em articulações, músculos e tendões. Conse-

quentimente bem-estar e melhora da autoestima.

Associado, participe das aulas!!! 
Informações e horários no Departamento de Esportes.  
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Travessia | ESPORTES

Travessias Aquáticas 2010
A equipe Sírio Acqua Team/Malas Cruzeiro está de volta as atividades 

após um breve recesso e já começou com todo pique mais uma temporada 
do Circuito Paulista de Travessias Aquáticas. A prova inicial aconteceu na 
cidade de Ibiúna-SP, dia 7 de fevereiro. A grande novidade desta etapa foi 
a estreia da categoria Super Kids e o Sírio com 5 atletas foi a equipe que 
mais levou nadadores, são eles: João Nuno, os gêmeos Rubens e Vinicius 
Sayegh, Gabriel Majzoub e Gabriel Omar. 

A segunda etapa aconteceu na cidade de Alumínio e mais uma vez a 
equipe Sírio Acqua Team/Malas Cruzeiro teve um bom desempenho em 
todas as categorias, inclusive na Super Kids onde o atleta, João Nuno Dias 
Jorge foi o grande vencedor.

Travessia Fuga das Ilhas

Tradicionalmente ocorre em dezembro, mas devido ao mau tempo, a 
Fuga das Ilhas aconteceu no dia 14 de março. Com a participação de 1300 
competidores, o Sírio foi representado por 11 associados que conseguiram 
resultados expressivos. A equipe Sírio Acqua Team/Malas Cruzeiro ficou na 
3ª posição na categoria 1km.
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ESPORTES | Tênis

Tênis 

Eventos
 

- Copa Sírio de Duplas Sorteadas Masculino Adulto - 10 Etapas
1ª Etapa - 05/03/2010 - 12 participantes - Campeão - Mario Vicente 
Rulli, Vice Campeão - Daniel Razuck
 
- Encontro de Tênis Semana da Mulher
13/03/2010 – Congraçamento das Damas pelo Dia Internacional da 
Mulher – 22 Participantes.

O

Programação Abril

14 de abril – Torneio ACESC Adultos: Sírio x Helvetia – 
Misto, 19h.
30 de abril – Copa Sírio Duplas Sorteadas Masculino - 3ª 
etapa, 19h.

Departamento de Tênis está recheado de atividades para esse trimestre. Então, associado, fique ligado nas inúmeras novidades para os 
amantes do Tênis.

 Copa Sirio duplas 
sorteadas masculinas

Encontro Semana 
da Mulher
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Copa Sírio / Reformas Gramado e Society | ESPORTES

Começou a Copa Sírio de Futebol 2010!

Gramado e Quadra Society: Reformados!

Copa Sírio 2010 veio recheada de novidades!

• Categorias Principal, Aspirantes e Veteranos interli-
gadas: elencos maiores, mais opções para escalação 
dos times e maior integração entre os sócios!

• Categoria Aspirantes com 3 turnos e jogos com 40 
x 40 minutos! 

• Bola oficial do Paulistão 2010!
• Semifinais entre os 4 primeiros em todas categorias!
• Rodada tripla nos sábados de maio, junho, agosto 

e setembro. 
 

Inscreva-se, ainda dá tempo de participar!
Jogos todas as noites, sábados à tarde e domingos 
pela manhã.
Prestigiem!

proveitando esse início de temporada no Departamento de Fu-
tebol, o Clube tem o grande prazer de entregar aos praticantes do 
esporte, um gramado novinho, totalmente recuperado para a prática 
do futebol. Quem agradece são os atletas da Copa Sírio, que já estão 
rolando a pelota no renovado espaço e as crianças do Futebol de 

Menores, que têm um palco apropriado para suas disputas. Outra 
ótima reforma, foi no Campo Society que teve a restauração do piso, 
recolocação de granulados e renovação das linhas demarcatórias. Um 
campo à altura para receber os campeões da X Copa ACESC e as 
Campeãs do Torneio de Futebol Society do Helvetia.

A

A
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ESPORTES | Futebol Feminino

Futebol Feminino

Dia das Mulheres não poderia passar em branco no futebol de 
menores. Aproveitando o treinamento, foi preparada uma gincana onde 
as “princesas da bola” foram divididas em duplas. Com a intenção 
de competição construiu-se 6 estações de atividades voltadas para o 

futebol. Assim cada dupla realizava os exercícios e ao final avaliava-se 
em quanto tempo cada dupla fez. Todas as duplas venceram, pois o 
objetivo foi de marcar essa data tão importante de uma forma festiva 
e agradável. 

O
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Futebol Menores | ESPORTES

Futebol de Menores

ara começar o ano com o pé direito, no dia 13 de março, a equi-
pe do Sírio sagrou-se campeã da categoria Sub 9, com uma vitória 
inquestionável na final da X Copa ACESC de Futebol Society, sobre 
o Monte Líbano pelo placar de 6x0. O time do Professor Daniel foi 
superior durante toda a partida e a vitória foi merecida. Já na catego-
ria Sub 11 os meninos conseguiram uma brilhante terceira colocação 
também com uma boa vitória sobre o Helvetia por 5x2. 

Parabéns aos meninos do Sírio.   

P

Sírio é campeão no Sub 9
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CAPA | Gylmar dos Santos Neves

Gylmar, o associado Campeão do Mundo

Quando o árbitro Maurice Guigue apitou o encerramento da final da Copa 
do Mundo de 1958, em que o Brasil goleou a Suécia por 5x2, o mundo viu 
nascer uma das maiores seleções da história do futebol e defendendo sua 
meta estava um sujeito simples, mas com uma qualidade acima da média e 
uma carreira vitoriosa, que alguns anos mais tarde tornou-se associado do 
Esporte Clube Sírio. 
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Gylmar dos Santos Neves | CAPA

Bem, mas pra começarmos essa brilhante história temos que 
olhar lá pelos anos de 48 / 50 quando Gylmar dos Santos Neves 
fez as suas primeiras defesas no pequenino Jabaquara, da cida-
de de Santos. A chegada dele ao Corinthians foi como parte da 
negociação do quarto zagueiro Ciciá, em 1951. Mal sabiam os 
dirigentes da época que Gylmar se transformaria no maior goleiro 
da história do futebol brasileiro. O grande Gylmar, logo começou 
a se destacar no Corinthians onde alcançou vários títulos inclusive 
o inesquecível título do IV Centenário em 1954 e ficou até o ano 
de 1960, quando se transferiu para o Santos, lá ele jogou em uma 
das maiores, senão a maior equipe da história do futebol mundial 
em se tratando de clubes. No Santos, Gylmar atuou por 9 anos 
e alcançou a marca espetacular de 18 títulos, chegou novamente 
a seleção para a copa de 62, conquistando o bi, aliás ele é tetra 
campeão mundial: 2 com o Santos e 2 com a Seleção brasileira.

0 associado
 
Gylmar e a sua esposa Rachel se associaram ao Sírio no dia 

13 de outubro de 1966, desde então sempre foi muito presente ao 
Clube, participou do futebol, jogando na ponta esquerda, foi Dire-
tor do Departamento de Futebol e Diretor de Esportes, chegando 
até ao Conselho do Sírio. Casado com Rachel Izar Neves há 50 
anos, é pai de Rogério e Marcelo, também associados do Clube. 
Hoje infelizmente nosso grande ídolo está impossibilitado de fre-
quentar o Clube, devido a um AVC sofrido há 10 anos, quando iria 
para o Maracanã colocar as mãos na calçada da fama do estádio. 
Muito querido por todos, Gylmar é um ícone do futebol e do Es-
porte Clube Sírio e torcemos para que esse espírito vencedor possa 
desembarcar junto com a seleção que vai tentar na África do Sul 
continuar a história vencedora que Gylmar e seus companheiros 
começaram em 1958.

Obrigado, Gylmar!!!   

Na copa de 1958 o goleirão Gylmar jogou com a camisa nº 
3, isso mesmo! Ele ficou com esse número devido a inscrição ter 
sido feita aleatoriamente pelo Dr. Paulo Machado de Carvalho, o 
“marechal da vitória”, e por coincidência dos “deuses do futebol” 
o até então menino Pelé ficou com a camisa de nº 10. 

Gylmar foi Diretor de Futebol em 1974 e Diretor de Esportes do 
Clube no biênio 75/76.

No ano de 1969, Gylmar quase voltou para jogar a copa de 
1970, pois João Saldanha já vislumbrava o retorno do goleiro e com 
a chegada do técnico Zagallo isso se transformou em realidade, 
com a ida do próprio técnico a casa de Gylmar e o pedido oficial. 
Gylmar voltou a treinar e para isso contou com a ajuda do Sr. Jorge 
Domingos (Tio Jorge) e de Wellington Joseph. Mas o treinamento 

era para a realização do centésimo jogo de Gylmar com a camisa da seleção 
que lhe rendeu uma Bandeja de Prata.

Gylmar, em um amistoso em 1956 contra a Inglaterra, no estádio de 
Wembley defendeu 2 pênaltis e isso provocou a quebra de protocolo da 
Rainha que fez questão de descer e cumprimentar nosso ídolo. 

Dentre os muitos troféus, Gylmar tem um especial, é o Belfort Duarte, 
concedido aos atletas que completam 10 anos sem expulsão ou indiscipli-
na. 

Foi condecorado com o título de “Supremo Guardião do Campeão do 
IV Centenário”. 

*Colaboraram nesta matéria: Marcelo Izar Neves e o Sr. Jorge 
Domingos (tio Jorge).

Curiosidades
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Revista Sírio:  Qual a emoção em participar de uma Copa do 
Mundo?

Gylmar/Marcelo Neves: Emoção única!!! Por tudo que envolveu 
e aconteceu antes e depois dessa copa é um momento de realização do 
profissional de futebol, era o ápice.

RS: E a emoção em vencer uma Copa do Mundo?

Gylmar/Marcelo: Indescritível por inúmeros motivos... até então 
o Brasil vivia com o duro golpe da copa de 1950, era visto como um 
vira-lata entre as nações ao ponto da delegação chegar a Suécia e não 
ter a bandeira brasileira hasteada junto das demais. E com o título o 
Brasil passou a ser visto de outra forma em todos os sentidos, fazendo 
com que empresas como a Scania e Volvo, que iriam para o México, 
viessem para o Brasil. E lógico que a emoção é grande por ser a primeira 
Copa, saber que colocamos o Brasil no mapa do futebol mundial.

Entrevista: Gylmar dos Santos Neves

Aproveitando o clima de Copa do Mundo que se instala no país, nada mais justo que cultivar-
mos a história da seleção mais vitoriosa do planeta e seus inesquecíveis personagens que ajuda-
ram a escrever capítulos importantes do nosso futebol.
Vamos começar com um expoente do futebol brasileiro, campeão do mundo em 1958 e que 
também é sócio do E.C. Sírio. Ele que foi um grande campeão com o Santos, Corinthians e pela 
seleção brasileira e eleito o melhor goleiro brasileiro de todos os tempos. Ninguém menos que 
Gylmar dos Santos Neves.
A Revista Sírio teve o enorme prazer de conversar com Gylmar, mas devido aos seus problemas 
de saúde contamos com a importante colaboração do seu filho Marcelo Neves, que entre tantas 
atividades preside a Associação dos Campeões Mundiais.

CAPA | Gylmar dos Santos Neves
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RS: Quantos jogos fez pela Seleção Brasileira?
Gylmar/Marcelo: 103 jogos
RS: Quando foi convocado pela primeira vez?
Gylmar/Marcelo: 1953 e só acabei não indo à copa de 54 devido 

uma contusão.

RS: O que Significa o Sírio na sua vida?
Gylmar/Marcelo: Podemos dizer que foi a vida dele, sempre foi 

muito presente no dia-dia do Clube, exerceu funções importantes como 
Diretor e até hoje é Conselheiro. Ajudou muito na grande mudança 
que o Sírio passou se reestruturando... Infelizmente após o AVC ele 
precisou se afastar para poder se recuperar. Mas a saudade do Clube, 
dos amigos é enorme.

RS: Desde Quando é Sócio?
Gylmar/Marcelo: Desde 1966.

RS: Quais as grandes lembranças do Sírio?
Gylmar/Marcelo: Aconteceram várias passagens marcantes. Mas 

teve uma passagem muito especial que aconteceu antes da copa de 70, 
quando o então técnico Zagallo pediu para que Gylmar se preparasse, 
pois gostaria que fosse a copa, e assim começou a treinar aqui no Sírio 
com “tio” Jorge. 

RS: A família frequenta o clube desde quando?
Gylmar/Marcelo: A família frequentou desde 1970. O fato curio-

so é que meu pai frequentou sempre mais que minha mãe. Na verdade 
ele não saía do Clube, conhece todo mundo e nós também aproveitá-
vamos muito...fizemos e temos grandes amigos.

RS: Na sua opinião, o futebol de hoje é melhor do que o de an-
tigamente?

Gylmar/Marcelo: Acontece que todos os esportes mudam, têm 
uma certa evolução em todos os setores, só o futebol é o mesmo de 
anos atrás, não há uma mudança significativa. Por exemplo, a parte físi-
ca foi muito aprimorada, antigamente um atleta percorria 9km por jogo 
e agora percorre 18km é o dobro!!! Mas as regras do futebol continuam 
as mesmas, não há uma novidade, uma evolução. Atualmente o jogo 
é feio, chato, muito burocrático até porque o futebol hoje se tornou 
puro negócio.

RS: Deixe um recado aos associados e para os jovens do Sírio?
Gylmar/Marcelo: É para que os jovens do Sírio procurem se inte-

ressar pela história do futebol, do Sírio, dos grandes ídolos. Cultivem a 
memória de quem ajudou a ser o que somos hoje.

Gylmar dos Santos Neves | CAPA
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Preços por pessoa, em apto. duplo categoria econômica, calculados ao câmbio de US$ 1= R$ 1,88 de 12/03/2010. Preços sujeitos a variações e serão calculados na data da compra. Pacotes e preços 
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Exclusividade Conforto

Aventura
Família

Qualidade

e C

Aventura
Família

Tudo o que você sonhou

Vantagens

  Primeira empresa brasileira a levar grupos 

 para Bariloche;
 Vôo fretado direto e exclusivo;

 Espaço VIP no Cerro Catedral;

Jantar no restaurante Família Weiss.
Saídas:    
Jun 26 | Jul 03, 10, 17, 24 e 31 | Ago 07, 14, 21 e 28

 

a partir de R$ 3.591
3 Julho | Standard

Ayres del Nahuel
Primeira

 

a partir de R$ 3.798
3 Julho | Standard

Crans Montana
Turística

 

a partir de R$ 4.610
3 Julho | Standard

Panamericano
Luxo

 

a partir de R$ 5.360
3 Julho | Montanha

Llao Llao 
Super Luxo
L
S

 Cacique de Inacayal
Luxo

a partir de R$ 4.659
3 Julho | Standard

 Villa Huinid
Luxo

a partir de R$ 5.511
3 Julho | Standard

Passagem aérea em vôo EXCLUSIVO Agaxtur | 07 noites de hospedagem 

Traslados | 6 dias de aluguel de roupa de neve | Seguro viagem Travel Ace 

Passeio ao Circuito Chico e Cerro Catedral.
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SOCIAL | Luau na Piscina

Luau na Piscina

ão poderia ser melhor a estreia no ano de 2010 do Departamento 
Social e, claro, quem fez a festa foram os associados. Na noite de 5 de 
fevereiro aconteceu a esperada Festa Tropical do Sírio abrindo assim, 
com chave de ouro as atividades sociais do Clube. Com uma variedade 
de ritmos, a Pharagrafo Band e suas belas dançarinas não permitiram 
que nenhum dos presentes permanecessem sentados, exceto no 
momento de desfrutar o outro ponto alto da noite, a gastronomia. Com 
cardápio leve como pedia a temperatura que, naquela noite, estava 28º, 
mas exageradamente caprichado (por exemplo, sopa de tomate gelada) 
o Departamento de Bar e Restaurante também deu seu show. O Luau 
na Piscina contou com grande presença de associados, de grande parte 
da Diretoria Executiva do E. C. Sírio e dos seus conselheiros. Agora, 
quem não participou da edição de 2010 tem que aguardar 2011, pois 
será de arrepiar! Mas antes, é claro, poderá desfrutar de todas as festas 
que ainda ocorrerão neste ano, e não serão poucas. Confira a agenda 
na Secretaria Social.

N
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SOCIAL | Carteado Reforma / Tranca

Carteado Revitalizado

Torneio de Tranca no Conrad

ais uma benfeitoria para os associados do Clube, em especial os 
agraciados foram os frequentadores do Carteado. O espaço passou 
por uma grande revitalização com a pintura do local, pintura e 
reforma do forro, lavagem das capas das mesas e de todo o carpete, 
reforma dos sofás e aquisição de três tapetes e uma passadeira. Os 
associados que sempre utilizam este espaço elogiaram a iniciativa 
e o resultado foi muito bom, pois quem visita o Carteado sente a 
diferença ao adentrar o recinto. Dia 14 de maio no Torneio de Tranca 
o grande prêmio para os associados e convidados é a nova “cara” 
do Carteado.

ntre os dias 27 de setembro e 1º de outubro de 2009, no Hotel 
Conrad em Punta Del Este, aconteceu mais um tradicionalíssimo 
Torneio de Tranca, tudo com o apoio da Sra. Anay e do Sr. Medina 
do Conrad, que possibilitaram essa realização. 25 duplas participaram 
deste evento e os associados do Sírio ficaram com as 3 primeiras 
colocações. Parabéns a todos!

1º lugar: Gilberto Makul e Ricardo Makul
2º lugar: Armando Comparato e Silvana Comparato  
3º lugar: Lourice Makul e Mirian Haddad Domit 

Programe-se: Torneio de Tranca no Clube, dia 14 de maio. 
Patrocínios: Conrad Punta del Este e Hotel Frontenac, em 

Campos do Jordão. Participe e concorra a pacotes de viagens.

M

E
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Xadrez | CULTURAL

Sírio assegura prata e bronze no 
Interclubes Paulista de Xadrez

os dias 20, 21, 27 e 28 de fevereiro foi disputado o Campeonato 
Paulista Interclubes de Xadrez, o mais importante torneio de xadrez 
por equipes da cidade de São Paulo. O E. C. Sírio, que esteve ausente 
da competição nos últimos 2 anos, voltou mostrando sua força e 
tradição na arte da Caíssa, ao conquistar com suas duas equipes 
participantes, a prata e o bronze da categoria C.

O torneio foi disputado no E. C. Pinheiros nos dias 20 e 21 e 
seu desfecho foi na “A Hebraica”, nos dias 27 e 28. Ao todo foram 7 
rodadas, de 4 partidas cada, totalizando 28 pontos em disputa.

A equipe do Sírio A, conquistou 20 pontos, o mesmo número 
que a equipe da AAS São José, que ficou com o título devido aos 
critérios de desempate. Já a equipe do Sírio B, conquistou 18,5 pontos 
e assegurou a 3ª colocação, fechando o pódio. Com isso as duas 
equipes garantiram o acesso para a categoria B da competição no ano 
de 2011.

Atenção associado, a Sala de Xadrez funciona como Sala de 
Estudos durante a semana e aos finais de semana ela volta a sua 
função padrão. Mas você que é amante do Xadrez não precisa se 
preocupar, pois as mesas possuem uma tampa que evita qualquer tipo 
de dano ao tabuleiro.

N
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CULTURAL | Semana da Mulher 

E. C. Sírio promoveu de 2 a 7 de março mais uma edição da 
tradicionalíssima Semana da Mulher e trouxe muitas novidades, como a 
Oficina de Estamparia e Oficina Havaianas, patrocinada pela Havaianas 
loja Plaza Sul, entre outras atividades. As associadas compareceram em 
grande número e durante toda semana da homenagem puderam desfrutar 
das mais diversas atividades, que foram muito elogiadas. A associada, 
Jardina Narchy, 32, ressaltou a importância deste evento para todas as 
associadas: “nós mulheres nos sentimos prestigiadas, valorizadas como 
uma grande rainha”. Jardina ainda afirma que esses eventos satisfazem 
os associados: “esses eventos são ótimos, pois incentivam o associado 
a frequentar e desfrutar o Clube”.

O

Semana da Mulher 2010
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sétima arte volta a dar as cartas no E. C. Sírio, com mais 
uma edição da Mostra de Cinema Árabe, uma realidade na 
programação Cultural do Clube. Com um bom número de 
associados, o primeiro filme a ser exibido foi o premiadíssimo 
longa “Caramelo”, com a direção de Sukkar Banat. A produção 
franco-libanesa, muito elogiada pela crítica na época de seu 
lançamento, recebeu diversos prêmios, como o do Festival de 
Filmes de San Sebastian (Espanha) e no Festival Internacional 
de Cinema do Oriente Médio (Abu Dhabi), integrou a Seleção 
Oficial do Festival de Cannes e a Seleção Especial da Caravana 
Euro-Árabe 2008.

O filme retrata a vida de cinco mulheres e sua busca pela 
felicidade na moderna e tradicional Beirute. 

olou no dia 14 de março, mais uma edição da Sessão Pipoca 
que mais uma vez foi um sucesso! A Boate ficou lotada, e 
os mais de 80 associados puderam curtir mais uma grande 
produção da sétima arte, com o filme, Uma noite no Museu 2. 

A diversão teve direito a lanterninha, pipoca e refrigerante. 

A

R

Cinema Árabe

Sessão Pipoca

CULTURAL | Cinema Árabe / Sessão Pipoca
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Espaço Criança
Espaço foi criado pela Escola de Educação Infantil 

Sírio, para atender uma necessidade das mães e ao 
mesmo tempo deixar a crianças em atividade, sem tempo 
ocioso, executando tarefas diferentes das do horário de 
aula. Nesse período tudo é feito com acompanhamento 
das professoras da Escola. O Espaço Criança não está 
aberto só aos alunos da escola, mas todos os associados 
podem participar. Segundo Gisele Farhat, 42, mãe de 
Mariana, 5, que foi aluna desde o maternal e hoje está 
matriculada em outra escola, esta iniciativa é perfeita 
por inúmeros motivos como: ajuda na adaptação da 
nova escola, não havendo assim uma quebra brusca na 
mudança escolar, permanente convivência com os amigos 
e o principal segundo ela, o projeto pedagógico com as 
atividades dirigidas e os profissionais capacitados. Gisele 
ainda ressalta que para as mães é uma ótima alternativa: 
“pois a criança não ficará com o tempo ocioso, estará 
aprendendo, convivendo com os verdadeiros amigos 
e para nós mães, nos dá tranquilidade e segurança”, 
finaliza.

Espaço Criança:

Das 9h às 13h
Almoço inclusos / cardápio preparado pela 

nutricionista do Clube
Faixa etária: 3 a 5 anos 
Quartas e sextas: Judô, Ballet e Futebol
Terças e quintas: Ginástica Olímpica
Os pais poderão optar por 2, 3 ou 4 vezes na semana. 

Mais informações na Escola de Educação Infantil, 
tel. 2189 8539

O

Espaço Criança | CULTURAL

Biblioteca online

O sistema on line da Biblioteca do Clube foi reestruturado, possibilitando 
um eficiente acesso ao acervo de livros, CD’s e DVD’s disponíveis na 
biblioteca física. O sistema é seguro e de fácil entendimento.

Então associado, se você ainda não se cadastrou para as reservas e 
consultas on line, basta acessar o site do Clube, preencher os dados e 
aguardar a liberação pela Equipe da Biblioteca. A partir disso você já estará 
habilitado para usufruir o sistema.

Site: www.sirio.org.br  
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tenção associada!! Para você que quer celebrar uma ocasião ou 
um momento especial junto com as amigas e pessoas especiais, 
venha fazer a sua Festa com Arte. Dentro da festa a associada tem 
a oportunidade de participar de uma oficina de arte junto com 
os convidados, tudo isso já previamente escolhido. A Festa com 
arte não se resume apenas a festas de aniversário, mas é aberta a 
qualquer encontro como chá de cozinha e confraternizações. Esta 
atividade é exclusiva para as associadas, que poderão trazer suas 
convidadas.

Informações, agendamento e 
preços na Secretaria Social. 
Tel. 2189 8500.

A

Festa com Arte

Curso novo de Estamparia
(a partir de 16 anos)

CULTURAL | Festa com Arte / Curso Novo-estamparia / Link Biblioteca

ais uma novidade para as associadas do Clube, é o curso 
de Estamparia ministrado pela Profª Ana Paula, às quintas-
feiras: 15h às 17h, no Ateliê de Faiança. O curso consiste no 
tingimento artesanal feito a partir de chá e  estampas a partir 
de carimbos feitos à mão. Participe!!!

M
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Em tempo – Festival de Ballet

ão podemos deixar de registrar que no final de 2009, o 
associado se deliciou em um Salão Nobre lotado com mais 
um belíssimo Festival de Ballet. O bom gosto nas roupas 
e nas coreografias foi o ponto alto desta edição, tudo isso 
executado em uma qualidade extrema, que contagiou o público 
presente. O espetáculo deste ano foi muito elogiado pela beleza 
e criatividade, que contou com a colaboração do Ateliê de 
Faiança, confeccionando o cenário. O tema do espetáculo foi o 
conhecidíssimo A Bela e a Fera.

N

Festival de Ballet | CULTURAL



34 | Revista Sírio • Abril

GERAL | Na memória do Sírio

partir desta edição a Revista Sírio vai contemplar o associado 
com grandes lembranças e acontecimentos, que marcaram a história 
do nosso querido E.C. Sírio. A coluna “Na memória do Sírio” vai 
cultivar momentos importantes que não podem ficar esquecidos. 

Para iniciar vamos falar do recém inaugurado painel de fotos 
que esta localizado ao lado da entrada do Restaurante Esportivo e 
que traz grandes acontecimentos da história do Clube. Executado 
pelo Sr. Arpad Molnar, o painel foi fruto de muitas pesquisas 
fotográficas, após o sucesso da “Exposição Fotográfica dos 90 
anos”. 

Você pode ajudar enriquecer o acervo do Memorial Sírio 
com doações de documentos, fotos, materiais esportivos, 
uniformes e troféus. Para isso é só entrar em contato pelo 
telefone 2189-8500. O Memorial Sírio fica no 1º andar  
da Sede.

A

Na memória do Sírio
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GERAL | Veículos de comunicação

om certeza você já deve ter ouvido essa frase: “quem não se 
comunica se estrumbica”. Mas pode ter certeza que essa frase passa 
longe, do E. C. Sírio, mais precisamente do Depto. de Marketing. O 
que não falta no Clube são os meios de comunicação que informam 
tudo que o Clube prepara aos seus associados. Porém muitos não 
conhecem esse trabalho ou por algum motivo acabam passando 
despercebido. Como nosso objetivo é informar, mostraremos a 
função de cada um dos meios de comunicação que o clube dispõe.

Revista Sírio:
Produzida a cada 3 meses, é o veículo mais “intenso” do Clube e os 
associados esperam ansiosos sua publicação. A Revista Sírio traz ao 
associado acontecimentos de meses anteriores e dicas de atividades e 
eventos que vão acontecer no Clube. A Revista é enviada a casa dos 
associados titulares e distribuída internamente.

TV Sírio:
Localizada no Hall de entrada do Clube, com 3 televisores,  é 
responsável pela divulgação e informação dos eventos que irão 
acontecer e dos cursos que o Clube oferece. A TV também divulga 
os melhores momentos dos eventos em fotos e vídeos. O conteúdo 
é atualizado a cada 15 dias.

Site: www.sirio.org.br
Ferramenta essencial no mundo atual, o site é a forma mais rápida 
e eficiente de estar em contato com o Clube sem precisar ir até ele. 
Lá você encontra todas as ferramentas necessárias para saber tudo 
o que o Sírio oferece, a história do Clube, informações de todos os 
departamentos, tour virtual pelo Clube, além de poder se cadastrar 
para receber informações. 

Fique por Dentro (impresso):
Boletim informativo semanal das atividades do Clube. Aqui o 
associado fica sabendo sobre cursos e atividades esportivas e culturais, 
eventos sociais e outras informações, além de novidades relacionadas 
às atividades internas do Clube. O material é disponibilizado nos 
totens das garagens e no da entrada principal ao lado das catracas, 
.nos balcões da Secretaria Social, Departamento de Esportes e na Sala 
de Controle.

Fique Por Dentro (e-mail):
É a versão eletrônica e resumida do Fique por Dentro. O principal 
objetivo é alcançar o associado que não vem com frequência ao 
Clube. Material enviado semanalmente.

Agendão:
Boletim informativo com todas as programações dos departamentos. 
Ele é produzido nos intervalos de publicação da Revista (trimestral) e 
enviado a casa dos associados titulares.

Cartazes:
Espalhados por todo o Clube em locais estratégicos, eles estão 
expostos em 8 painéis: nas entradas das garagens, no hall de entrada 
do Clube, nos acessos aos vestiários, na entrada da Sede Antiga, ao 
lado do Depto. Médico e ao lado do Pilates, além de displays móveis. 
Através destas sinalizações o associado é informado dos eventos 
mais próximos ou dos eventos e atividades que exigem uma prévia 
divulgação.       

Espera Telefônica 
Enquanto o associado espera para ser atendido, ele tem informações 
de cursos, atividades culturais, esportivas e sociais do seu Clube. 

Essas são as principais formas de comunicação que o Clube oferece 
ao associado, mas ainda existem outras como: banners, faixas, flyers, 
ingressos, sinalização, fotografias, cardápios e ações promocionais. 
Tudo isso produzido internamente pelo Depto. de Marketing do E. 
C. Sírio.

Anuncie conosco

Para que você possa conhecer as vantagens que esses veículos podem 
oferecer para a sua marca, entre em contato conosco e marque uma 
visita. Ligue para: 2189 8520 / 2189 8618, entre em contato através 
do e-mail:  marketing@sirio.org.br ou venha até a Secretaria do Clube. 

C

Aqui o verbo é comunicar!

Se ainda não é cadastrado para receber 
o Fique por Dentro semanal e outras 
atividades do Clube, cadastre-se!!!
Mande seu e-mail com o assunto 

“Cadastrar” para marketing@sirio.org.br
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E. C. SÍRIO | Diretoria

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.
Luiz Felipe D. Farah
Diretor Secretário Adj.
Alexandre Curiati Fernandes de Araujo
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 Esportes
Carlos Wilson Romano
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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