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rezados associados,

no segundo trimestre de 2010 mantivemos o ritmo dos 
trabalhos, sempre com o objetivo de proporcionar o melhor 
em lazer, conforto e integração aos nossos associados.

No que se refere às obras e benfeitorias, destacamos, em 
primeiro lugar, o ritmo acelerado da construção da piscina 
coberta, com a finalidade de inaugurá-la ainda neste ano, 
conforme previsto.

Entregaremos, nos próximos dias, a quadra de areia, 
para vôlei e futebol, ao lado do Ginasinho, bem como a 
nova brinquedoteca para crianças até 7 anos de idade, 
cuidadosamente decorada e equipada dentro dos mais 
atualizados padrões pedagógicos, para a diversão e o 
desenvolvimento dessa faixa etária. Ao mesmo tempo, 
iniciamos as obras da Sala Jovem que, com certeza, atenderá 
plenamente as expectativas dos nossos adolescentes. Além 
disso, já concretizamos a compra do novo elevador da 
Sede Nova, importante etapa da reformulação do sistema 
de acesso dos associados ao Clube, visando eliminar os 
constantes problemas que temos enfrentado naquele setor.

Concluímos também a reforma do salão de carteado, 
com a pintura geral e instalação de novas cortinas verticais 
em todo recinto, além da substituição dos revestimentos 
das mesas. 

No Salão Nobre – um dos importantes cartões de visita 
do Clube – efetuamos a troca de todas as cortinas, num total 
de mais de 2.000 m2 de tecidos. 

Na área social, particularmente no mês de junho, 
realizamos uma bonita Noite dos Namorados, reunindo 
mais de 500 pessoas no Salão Nobre e, como não poderia 
deixar de ser, realizamos a tradicional Festa Junina do Sírio, 
com a presença de aproximadamente 8.000 pessoas nos 
dois dias do evento.

Assim, como os amigos associados podem constatar, 
concluímos mais um trimestre com importantes realizações, 
contando com o sempre eficiente empenho de nossa 
diretoria, incansavelmente dedicada a fazer um Clube cada 
vez melhor.

P

Raul Sarhan 
Presidente 2009/2010 

EDITORIAL | Palavra do Presidente
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Escola de Esportes

Sítio do Carroção

ESPORTES | 

O

Nos dias 14, 15 e 16 de maio, a criança-
da do DEPAM deitou e rolou naquele que 
é o passeio mais esperado do ano. Mais 
uma vez o DEPAM levou crianças e jovens 
de 5 a 15 anos para o tradicional final de 
semana no Sítio do Carroção. O sucesso 
na procura refletiu na lotação máxima de 
80 associados. Segundo a coordenadora do 
DEPAM, Luciana Basílio, “a meninada ado-
rou e o tempo ajudou muito, se divertiram 
a beça”. E pelo segundo ano consecutivo 
dentre todas as atividades apresentadas no 
Carroção, a que mais a meninada adorou 
foi a do Indiana Jones. Agora é aguardar a 
próxima visita.

 DEPAM já começa a colher frutos com 
a Escola de Esportes. No dia 12 de junho, o 
DEPAM participou do VIII Festival Esportivo 
do Alphaville Tênis Clube. O Sírio foi re-
presentado por 15 crianças de 3 a 6 anos e 
todos os participantes receberam medalhas 
após as inúmeras atividades desenvolvidas.
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 /  Ginástica Feminina | ESPORTES

Sírio Teen Running 2010
ais uma vez o DEPAM botou a criançada pra cor-

rer, mas através do Sírio Teen Running, que chegou a 
sua sétima edição, realizada no dia 25 de abril. Suces-
so total entre a garotada que aproveitou o domingão 
ensolarado e lotou a Pista do Campo de Futebol. Mais 
de 200 crianças e jovens participantes, de 3 a 15 anos. 
O que valeu foi a participação e o espírito esporti-
vo que o DEPAM sempre ensina à criançada. Houve 
distribuição de kits ao final do evento para todos os 
participantes.

M

Ginástica Feminina – 
Outlet Premium

o dia 20 de maio a turma da Ginástica Feminina 
comandada pela Dona Amparo, diretora da Ginástica 
Feminina e com a companhia da professora Márcia, 
foram ao OUTLET PREMIUM, em Itupeva. Com um 
bom número de 23 associadas, às 8h30 a turma partiu 
para o passeio. Chegando lá, cada associada pode fa-
zer o seu próprio “roteiro” e antes de regressar a terra 
da garoa fizeram uma paradinha estratégica para um 
almoço e no cair da tarde já estavam de volta ao Sírio.

N
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ESPORTES | Copa Sírio

Copa Sírio chegou ao seu recesso neste 
semestre com emocionantes e grandes jo-
gos. Tradicional certame do Clube congrega 
mais de 250 participantes em cerca de 300 
jogos durante o ano. E neste ano a Copa 
Sírio apresentou uma nova formatação para 
satisfazer seus participantes, e de quebra a 
bola que rola solta no gramado do Sírio é a 
bola oficial da Federação Paulista de Futebol. 

Lembrete: no mês de agosto as 
emoções da Copa Sírio estão de volta! 

A

Copa Sírio
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Futebol de Menores / Futebol Seleção | ESPORTES

esse primeiro semestre o Sírio foi muito 
bem representado pela suas equipes Sub 09, 
Sub 11, Sub 13 e Sub 15 do Futebol de Me-
nores em diversos certames. A garotada do 
Clube iniciou muito bem sua participação na 
III Copa ACESC de Futebol. 

E dando sequência ao ótimo desempe-
nho do Sírio no semestre. O VIII Festival do 
Alphaville Tênis Clube, consagrou o Sírio 
campeão em todas as categorias que dispu-
tou, são elas: Sub 7, Sub 9 e Sub 11.  

N

Futebol de Menores

Futebol Interclubes

O Sírio disputa com muita garra e disposição o Campeonato 
Interclubes em duas categorias: Principal e Sênior. Informações 
sobre jogos no Departamento de Esportes.

1 - SUB 07 / 2 - SUB 09 / 3 - SUB 11

1 3

2

Equipe Principal

Equipe Sênior
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ESPORTES | Academia - Spinning / Supino 

prática do Spinning sempre atraiu um grande número de asso-
ciados. E sua diversificação nos tipos de aulas também é um grande 
atrativo. Portanto vamos explicar uma das variações de aulas que o 
Spinning oferece, a aula Contra o Relógio.

O que é o Contra Relógio?
A aula Contra Relógio tem a característica de esforço máximo 

contra o tempo, utilizando um trabalho contínuo próximo ou acima 
do limiar anaeróbio. Frequência cardíaca de 80 a 95% F.C Máx. Essa 
aula tem a duração de 90 minutos.

Quais são os Benefícios?
Melhora no VO2 máximo (máximo de oxigênio que você con-

some durante o exercício) e dessa forma uma melhora na resistência 
cardiorespiratória, maior tolerância ao ácido lático, o que significa que 
a sua resistência vai melhorar e você não irá se cansar tão facilmente, 
trabalho de resistência muscular de membros inferiores (quadríceps, 
posterior de coxa, glúteo e gastrocnêmico). Pela intensidade ser alta 
ocorre uma alta produção de gasto calórico. Promove autoconfiança, a 
capacidade de planejar e atingir metas e superar limites.

 

o dia 16 de maio foi realizada a quinta edição do Campeonato 
Interno de Supino, com o apoio da DARDAK JEANS. Mais uma vez 
sucesso entre os associados, movimentou toda comunidade que gosta 
de “pegar pesado”. Confira os resultados:

Categoria Aberto Feminino
Até 45kg   – 1º: Luciana Domingues Machado (25 kg)
45 a 56 kg – 1º: Geórgia Djouki (25 kg)
56 a 62 kg – 1º: Anne Blassioli (40 kg)
                 2º: Renata Lawante (30 kg)
Acima de 62 kg – 1º: Viviane Abduch Ferreira
Master - 1º Vera Lucia Assad

Categoria Aberto Masculino
67,5 a 75 kg  - 1°: Lucas Sharau (102.5 kg)
82,5 a 90 kg  - 1°: André Martins (120 kg)
90 a 100 kg - 1°: Luiz Guilherme Haddad (60 kg)
Masculino Master 1 (40 a 50 anos)
Até 85 kg - 1°: Francisco Antonio de Araújo Pinto Jr. (72.5kg)
Acima de 85 kg  - 1°: Sérgio Ricardo Marcovitti (150 kg)
- 2°: Osvaldo F. Trabulsi (147.5 kg)
- 3°: Marco Antonio Lauro

A

N

Spinning – Atividade de Sucesso

5º Campeonato Interno de Supino 2010
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ESPORTES | Personalidades 

Associada conquista a prata nos EUA
associada Vânia Dib Gabriel, fez parte da 

equipe brasileira, Brasil Mix Blu – 45+ que con-
quistou a medalha de prata no USA Volleyball 
Open National Championship, na categoria aci-
ma de 45 anos.  

O “USA Volleyball Open National Cham-
pionship” é o campeonato nacional americano 
que reúne, além dos times nacionais, times es-
trangeiros convidados. Este ano ele ocorreu entre 
os dias 29 de maio e 5 de junho, em Phoenix, Ari-
zona. Havia times do Brasil, Canadá, Venezuela, 
México e de todos os estados norte-americanos. 
O campeonato é separado por faixas etárias e ní-
veis, masculinos e femininos, sendo níveis A, AA, 
B e BB – até 40 anos, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 
65+, 70+ e incrivelmente 75+, que este ano reu-
niu 4 times masculinos!!! No total, foram apro-
ximadamente 557 times e quase 6.000 atletas. 
Parabéns, Vânia!!!  

A

Sírio tem representante em Paris
pós preparação de 6 meses, o associado Vi-

nicius Feres participou de mais uma edição da 
tradicional e importante Maratona de Paris, no dia 
11 de abril. Ele terminou a prova com o tempo de 
3 horas e 51 minutos. A largada foi no tradicional 
Arco do Triunfo. Vinicius ainda ressalta o grau 
de dificuldade da prova: “a prova foi muito difícil 
por conta do frio e do vento nos lugares abertos, 
chegou na casa de 0°c”. 

A maratona contou com mais de 40 mil 
participantes e o nosso associado Vinicius Feres 
estava lá representando o nome do E. C. Sírio. 
Lembrando que essa foi a terceira maratona de 
Vinicius, que disputou as provas de Porto Alegre 
em 2005 e Amsterdam, em 2008. Parabéns! 

A
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Travessia | ESPORTES

Travessia – 5ª etapa - Guarujá

Dia 16 de maio, aconteceu mais uma etapa do Cir-
cuito Paulista de Travessias Aquáticas, desta vez no  
Guarujá. A equipe Sírio Acqua Team se fez presente 
com seus atletas e mais uma vez colheu bons resulta-
dos nas categorias 1k e 500m. Os resultados individuais 
foram muito significativos.

Travessia – 6ª etapa – Bertioga

A equipe Sírio Acqua Team participou da 6ª etapa 
do Circuito Paulista de Travessias Aquáticas no dia 13 
de junho, realizada na cidade de Bertioga. Com ótimos 
resultados alcançados.
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ESPORTES | Grupo de Corrida

Grupo de Corrida

M Em Tempo!

No dia 24 de junho foi ministrada a palestra: Corrida, 
treinamento e suas fisiológicas, pelo Profº Fernando Pes-
soa (Equipe Race). Com a participação dos integrantes 
do grupo e diversos associados interessados. E ao final 
houve uma confraternização entre os presentes.

ais uma vez o Grupo de Corrida esteve em atividade, no dia 
2 de maio,  numa das provas mais tradicionais e importantes do 
calendário do atletismo nacional:  a Maratona Internacional de São 
Paulo, que contou com atletas renomados. Homenageamos todos 
os associados que participaram, independente da colocação, pois o 
que valeu, foi mais uma vez o nome do Clube ter sido muito bem 
representado.
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Tênis | ESPORTES

Tênis

Torneio Master de Tênis - Simples Masculino

temporada de Tênis no Sírio continua com a 4ª etapa da Copa 
Sírio de Duplas Sorteadas, categoria masculino, realizada no dia 28 
de maio. O vencedor desta etapa foi o associado Mario Rulli, confir-
mando a liderança isolada com 60 pontos no geral (após 4 etapas), e 
no seu “calcanhar”, com 58 pontos, está o associado Daniel Razuck. 

Já as nossas meninas iniciaram as disputas da Copa Sírio de 
Duplas Sorteadas, na manhã do mesmo dia que terminou com vitória 
da associada Ana Cristina Bergamaschi e na segunda colocação ficou 
a associada Márcia Lotaif.

os dias 12 e 13 de junho foi disputado mais 
um Torneio Master de Tênis - categoria Simples 
Masculino, com o ótimo número de 16 partici-
pantes inscritos. Divididos em 2 chaves o resul-
tado final ficou assim:

Chave A
Campeão: Washington Joseph
Vice Campeão - José Luiz Caetano

Chave B
Campeão - Mário Lucio Oliveira
Vice Campeão - Raimundo Ramos

A

N
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ESPORTES | Capoeira / Judô

Capoeira

Judô

á 8 anos a Capoeira está nas atividades do Sírio. Nunca é tarde para 
começar a praticar, pois ela ajuda o praticante em vários aspectos da 
vida. Além de conhecer e aprender sobre si mesmo, favorecer o vigor 
físico para melhor executar suas tarefas e desenvolver sua percepção. 
Essa prática carrega um fator muito importante: conhecer os aspectos 
culturais da raiz do nosso povo. Podemos dizer que a Capoeira está na 
identidade do nosso país, no DNA do povo brasileiro, pois ela veio tra-
zida pelos escravos (na época do Brasil colônia) e foi por muito tempo 
usada como instrumento de defesa contra os castigos dos Senhores de 
Engenho. E a Capoeira tem uma particularidade, ela não é só um tipo de 
luta, mas também é uma dança e só era “permitida” nas proximidades 
das senzalas (onde os escravos eram confinados). E naquela época 
quem soubesse “jogar” a capoeira adquiria um certo “respeito” dentre 
os capitães–do-mato (eram os capangas dos senhores de engenho). 
Por muitas vezes a prática da Capoeira não era simplesmente para se 

defender, mas para que se fosse mantida as raízes, a saúde e a cultura. 
Taí ótimos motivos para que se pratique a Capoeira no Clube.

Horários 
Terças e quintas-feiras: 19h30 às 21h
Sábados: 11h às 12h30

Você sabia??

Até o ano de 1930, a prática da capoeira ficou proibida no Brasil, 
pois era vista como uma prática violenta e subversiva. A polícia recebia 
orientações para prender os capoeiristas que praticavam esta luta. Em 
1930, um importante capoeirista brasileiro, mestre Bimba, apresentou a 
luta para o então presidente Getúlio Vargas. O presidente gostou tanto 
desta arte que a transformou em esporte nacional.  

udô (caminho suave) é um esporte e uma luta 
criada no Japão em 1882 pelo Profº. Jigoro Kano, 
que traz para seus praticantes uma série de benefí-
cios, tais como: autoconfiança, respeito, disciplina, 
concentração, coordenação motora, força, flexibili-
dade, agilidade, entre outras.

O Departamento de Judô convida a família Sí-
rio para fazer uma aula experimental e conhecer 
melhor todos os benefícios desta maravilhosa luta.

Os horários das aulas estão disponíveis 
no Departamento de Esportes.

H

J
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Voleibol | ESPORTES

Voleibol Feminino Campeão

A equipe de Voleibol Master B Feminino foi campeã do Torneio 
de Vôlei, em Serra Negra-SP. Com a participação de 16 equipes, 
as atletas do Sírio fizeram bonito e levantaram a taça. Parabéns 
meninas!!!
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ESPORTES | Voleibol Master Masculino / Voleibol Menores

Voleibol Master Masculino

Voleibol Menores

o dia 29 de abril ao dia 24 de junho, o Sírio foi palco do I 
Torneio Master Masculino, que contou com a participação de 4 
equipes: Bunka, Amigos da Mooca, Rumo e o nosso Sírio. Esse 
intercâmbio teve como objetivo a integração e socialização entre 
os associados dos clubes participantes e o aprimoramento técnico 
dos nossos valorosos atletas masters.

D

Sírio sediou com sucesso a I Copa de Voleibol 
Menores Feminino, que contou com participações 
de grandes clubes da cidade como: Paulistano, He-
braica, Pinheiros e Tênis Clube. O torneio foi muito 
positivo, pois nossas atletas puderam ter contato 
com outras equipes em clima de competição que 
é muito diferente do clima nos treinamentos. Tam-
bém serviu para a continuidade do projeto de refor-
mulação e surgimento de mais atletas.

Em Tempo!

O Sírio, representado pelas garotas da escoli-
nha, teve uma atuação de destaque no torneio de 
mini-volei, no Clube “A Hebraica”. Valeu meninas!

O
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Basquete Adulto / Basquete Menores | ESPORTES

Time unido tem retorno garantido

Sírio no “Dia do Desafio” 2010

D

E

ia 26 de maio foi o “Dia do Desafio”, campanha mundial de 
incentivo à prática regular de atividades físicas em benefício da 
saúde. O projeto, iniciado no Canadá em 1983, conta, atualmente, 
com a participação de 20 países, totalizando 3425 cidades inscri-
tas. A cidade de São Paulo, que participa do desafio desde 1995, 
disputa com Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, o posto da cidade 
onde se pratica mais atividade física na América do Sul (ainda não 
se sabe o resultado). O Esporte Clube Sírio participou diretamente 
da campanha com sua equipe de Basquetebol, cat. 11/ 12 anos.

m busca do prazer de jogar basquete e honrar a cami-
sa do único time brasileiro consagrado Campeão do Mundo, 
em 2010 foram formados dois novos times. Um participa da 
Copa Paulista, que conta com mais de 20 times da grande 
São Paulo. O outro time participa do Campeonato da UVB, 
na categoria pré-veterano, para jogadores a partir de 24 anos. 
Em ambos campeonatos, estamos obtendo bons resultados.

Fruto de muita dedicação, comprometimento, união e um 
único objetivo em comum: se divertir com os amigos e me-
lhorar a qualidade de vida através da prática de esporte, os 
rachas tradicionais com jogadores destes times acontecem às 
terças e os treinos às quintas. Ambos iniciando às 20h. Quem 
gosta pode se juntar e participar. Acompanhe a programação 
e assista aos jogos de basquete.
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ESPORTES | SIMI

SIMI

as uma vez a turma do SIMI teve um semestre agitado com pa-
lestras e passeios. No dia 10 de abril, houve a visita à Oca no Pq. do 
Ibirapuera para desfrutarem a Expo Roberto Carlos. Quem admira o 
“Rei” com certeza se deliciou. O tradicional Piquenique também foi 
um dos atrativos do semestre e fez muito sucesso. E no dia 10 de 
maio, uma importante palestra mobilizou os componentes do SIMI, o 
tema era: “A perda auditiva na 3ª idade e suas consequências, com a 
associada, Dra. Patrícia Perin.”

M

Turma do SIMI acompanha com atenção a palestra
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O “Arraiá da Copa” no Sírio

o último fim de semana de junho ocorreu mais uma edição da Festa 
Junina, que este ano, por razões óbvias, teve como tema principal a 
Copa do Mundo. A grande festa do futebol mundial serviu de inspiração 
para prendas, enfeites e barracas temáticas super movimentadas durante 
os dois dias de festa. Foi um final de semana ensolarado e quente, 
assim como todo o público que lotou as dependências do Esporte 
Clube Sírio. Passaram pela portaria do clube mais de 7.000 pessoas. A 
gastronomia foi um dos pontos altos da festa, com iguarias fantásticas 
e típicas de festejos juninos, assim como da culinária árabe e de um 
apetitoso churrasco. Mas além da parte gastronômica, houve também 
as barracas de jogos que, por sua vez, não ficaram também devendo 
nada a ninguém, lotadas de crianças e pais irmanados nas brincadeiras. 
A banda Premium se encarregou de incrementar a festa com música 
de todos os tipos e épocas e assim garantiu a animação dos presentes.

 
Eta quadrilha animada 

Esse ano além da tradicional quadrilha da Escola de Educação 
Infantil Sírio, que encantou e emocionou todos os pais e associados 
durante as apresentações das turmas, houve também a quadrilha dos 
associados, que foi improvisada, mas foi muito melhor do que se tivesse 
sido programado, pela espontaneidade de todos os participantes.

N

Festa Junina | CAPA
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CAPA |  Festa Junina

 
1 - O que o Senhor destacaria da Festa Junina 2010?
 A socialização de todos os presentes. Por evidente, as atrações típicas 

da festa junina e a gastronomia - com um misto das tradicionais com a 
culinária árabe - agradaram a todos. Mas o que efetivamente destaco, foi 
poder ter o prazer de ver famílias inteiras juntas, vários amigos que não 
se viam há tempos lá se encontraram. Os sócios e seus convidados todos 
reunidos se divertindo foi realmente o destaque.

 
2 - O que o associado pode esperar para o ano que vem? 
Que será melhor do que neste ano e pior do que 2.012, ou seja, cada 

ano estamos melhorando cada vez mais.
 
3 - A Festa Junina é uma tradição do Clube e durante anos é 

a festa mais esperada pelo associado e o que fazer para mantê-la 
sempre atraente? 

Por primeiro, gostaria de lembrar que nossos associados cobram 
ansiosamente do departamento social diversas festas, como o Ponto 
de Encontro, a Oktoberfest, o Almoço do Dia das Mães e dos Pais, o 
Aniversário do Clube, a Festa Árabe, entre outras, como, por exemplo, 
a pedida para este ano, a Festa da Piscina, que se realizou em fevereiro 
passado. O que procuramos sempre fazer para manter atraente nossos 
eventos é ouvir os associados. São os sócios quem nos apontam as 
diligências que devemos tomar, para que um ou outro detalhe se torne 
ainda melhor em uma próxima festa. Além disso, por evidente, a diretoria 
está sempre atenta a eventual fato que seja necessário alterar ou aprimorar 
para o evento seguinte.

 
4 - A qualidade dos eventos do Clube são constantemente 

elogiadas pelos associados, então a que se deve esse sucesso? 
O sucesso dos nossos eventos se deve ao quadro de associados 

que temos, bem como dos seus respectivos convidados, que sempre 
nos prestigiam nas mais variadas festas, bem como de, como disse na 
resposta anterior, ouvirmos diretamente os sócios, para que eles mesmo 
apontem o que é necessário para que o evento tenha qualidade.

 
5 - E falando em grandes eventos, o que o associado pode 

esperar para a Oktoberfest 2010? 
Você sabe que no ano passado um grupo de sócios me pediu para 

não mudar nada na Oktoberfest. Eu me lembro bem, eram 5 horas da 
manhã e eles não queriam ir embora. Mas mesmo assim, entendo que 
algumas mudanças são necessárias, justamente para manter a excelência 
da festa. Quem estiver na Oktoberfest, que será no próximo dia 22 de 
outubro, poderá presenciar todas as novidades.

 
6 - Deixe uma mensagem para o Associado. 
O associado deve ter apenas uma preocupação: comprar o ingresso 

com antecedência, para que não fique de fora, como (in)felizmente 
aconteceu com dezenas de sócios no jantar do Dia dos namorados. Após 
a compra é só desfrutar das melhores festas da cidade de São Paulo.

Entrevista: Antonio Conde - Diretor Social 

1 - Nesses anos como 
Diretor Social como o senhor 
pode descrever o Arraiá da 
Copa?

Esta foi minha sexta festa 
como diretor, neste ano a 
participação das esposas, foi 
ainda maior. A Festa deste ano 
estava muito organizada, num 
clima de muita descontração. 
Foi mais uma bela festa Junina, 
uma tradição que tem se repetido 
sempre com a mesma máxima, a 
melhor Festa Junina de São Paulo.

 
2 - No seu ponto de vista onde a festa junina pode 

melhorar ainda mais?
Sempre poderemos melhorar, principalmente quando 

contamos com a presença de mais sócios, que com seu 
envolvimento e comprometimento, valorizam nosso convívio 
social, refletindo em ótimas festas.

 
3 - O que o associado ainda pode esperar do 

Departamento Social em 2010?
Novos membros, novas ideias, mais participação. 
 
4 - Deixe um recado aos associados!
O Clube Sírio representa nossa área de convívio social, a 

extensão de nossas casas, uma casa bonita, bem cuidada, como 
tem sido a regra da nossa atual presidência, possibilita que 
minha família e a família de todos os sócios, tenha um porto 
seguro de amigos, compartilhando alegrias e esperanças. E para 
nós o quintal com a grande mesa de almoço dos domingos 
quando encontramos nossa família, a família Sírio, composta 
especialmente por irmãos amigos.

Entrevista: Marco Aurélio Ferreira Lisboa, Vice-presidente Social
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Silmara Jaloto Emmanouilides

 
1 - Qual foi a maior dificuldade na organização da festa 

desse ano?
Não tivemos dificuldades. A festa é organizada por várias pessoas 

em conjunto e já temos toda estrutura pronta. Apesar de ser uma festa 
que faz parte da atuação do Departamento Social do Clube, são muitos 
sócios e funcionários de todos os outros departamentos atuando com 
um único fim.

Eu, particularmente, acho a organização da festa a melhor parte 
e uma etapa muito divertida. A escolha de tudo que será oferecido 
é sempre um desafio: alimentação, bebidas, show, brincadeiras, 
decoração, etc.

Há alguns anos, ajudo na organização das barracas de jogos, 
juntamente com outras associadas. Saímos no mínimo duas vezes, 
para a compra de prendas e a cada ano, temos procurado sempre trazer 
a maior variedade possível de itens, para oferecer aos sócios e seus 
convidados. Este ano tivemos muitas prendas com o tema “Copa do 
Mundo”, que fizeram muito sucesso.

Cada barraca tem sua coordenadora e são elas as responsáveis pela 
organização, montagem e recrutamento de todo pessoal que durante os 
dois dias da festa, irão trabalhar nas mesmas. As barracas das Argolas, 
Tiro ao Alvo com Rolha e Vira Latas, contaram com a participação de 
famílias de associados. A barraca dos meninos e meninas do SIMI, mais 
uma vez foi um sucesso. E neste ano tivemos a participação dos “Tios 
do DEPAM” na barraca da Pesca.

Muitas crianças nos procuraram, pedindo para trabalhar nas 
barracas de jogos, mostrando interesse desde já, em colaborar com o 
sucesso da festa. E é muito bonito ver como elas são responsáveis no 
desempenho de suas funções.

As coordenadoras da barraca de doces, mais uma vez inovaram. 
Além das maravilhosas cocadas, doces típicos e o famoso brigadeirão, 
elas nos trouxeram uma variedade de doces portugueses que estavam 
maravilhosos. Não sobrou nada.

A decoração da festa com o tema da Copa, estava linda. Não teve 
quem não elogiasse.

2 - Com sua experiência e vivência no Sírio, como a senhora 
classificaria o resultado final da festa?

Com certeza positivo. A Festa Junina do Esporte Clube Sírio já 
tem uma tradição de anos. Muitas pessoas que não fazem parte do 
quadro de associados, comparecem à ela todos os anos, exatamente 
por isso: temos variedade de prendas para as crianças, comida e bebida 
de excelente qualidade, muita animação, um ótimo bazar e acima de 
tudo, ambiente familiar.

Como não poderia deixar de ser, nossa Festa Junina foi um sucesso!

3 - Em comparativo com anos anteriores a festa junina de 
2010 atingiu o objetivo traçado?

Sim. Tivemos tudo que é necessário para uma ótima festa: 
organização, comida e bebida de excelente qualidade, variedade de 

jogos, brinquedos e prendas, boa música, um ótimo bazar e público. 
Enfim, não tivemos absolutamente nenhum contratempo nos dois dias 
do evento. Tudo que foi traçado na organização da festa, se encaixou 
perfeitamente e o resultado todos vocês puderam ver e desfrutar.

4 - Qual foi o ponto alto (positivo) do Arraiá?
O ponto máximo da festa sempre é a tão esperada queima de 

fogos, que mais uma vez, foi maravilhosa. 
Depois de muito tempo, apesar de improvisada, tivemos nossa 

quadrilha onde muitos associados participaram. 
Porém, para mim, o ponto alto da festa foi ver todas as pessoas 

que trabalharam nas barracas felizes e empenhadas em fazer do evento, 
um grande sucesso: sócios e funcionários. Nas barracas de jogos, eram 
famílias trabalhando ao mesmo tempo: pai, mãe e filhos, sempre com 
muita animação. Podemos afirmar que nós do Esporte Clube Sírio 
fazemos parte de uma “Grande Família”.

5 - Se tivesse que mudar ou melhorar algo para o ano que 
vem quais seriam essas mudanças?

Mudar eu não mudaria nada. A cada ano, o que fazemos é evoluir, 
sempre em benefício dos associados.

6 - Gostaria de deixar uma mensagem ao associado e 
agradecer alguém?

Gostaria de agradecer em primeiro lugar a meu esposo e filhos, que 
me apóiam sempre. Em segundo lugar, gostaria de agradecer a todos 
que, mais uma vez, fizeram da Festa Junina do Sírio um sucesso. Sem 
a contribuição e animação de todos vocês, a festa não teria acontecido.

Ao presidente do Esporte Clube Sírio, Sr. Raul Sarhan e a todo 
corpo diretivo do Clube. Tenho orgulho de fazer parte dessa Diretoria 
e poder estar contribuindo na melhora e no sucesso do Esporte Clube 
Sírio, que considero minha segunda casa.

Entrevista: Silmara Jaloto Emmanouilides, Diretora Social Adjunta | CAPA
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SOCIAL |  Torneio de Tranca

Torneio de Tranca 2010

tingindo a sua maioridade, o Torneio de Tranca do Sírio chega a sua 18ª 
edição e se consolida como um dos eventos mais aguardados pelos “amigos 
e amigas do Carteado”. Isso não se restringe só aos participantes da “casa” 
mas também aos participantes de outros clubes, em que o Sr. Iskandar Jabbour 
tem a oportunidade de visitar e representar o Sírio. No dia 14 de maio foi 
comprovado mais uma vez o sucesso do torneio, com grande presença de 
público. Os vencedores dos prêmios em dinheiro são dos seguintes clubes;

1º - Monte Líbano
2º- Sírio
3º- Sírio 
 O prêmio pelo último lugar ficou com mais uma dupla representante do 

Sírio.  A ganhadora do pacote para o Conrad Punta del Este Resort & Casino foi 
a representante do Clube “A Hebraica”, Sra. Nena Zukerman e o ganhador do 
pacote para o Hotel Frontenac foi o Coronel Waldir Dutra.

E assim aconteceu mais uma edição do simpático Torneio de Tranca, com 
o apoio do Conrad Punta del Este Resort & Casino e do Hotel Frontenac, em 
Campos do Jordão.

Aguardem!
17 de setembro, mais uma edição do Torneio de Tranca.   

A
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Dia das Mães

m ditado muito famoso diz que “ser mãe é padecer 
no paraíso”, mas pelo que foi demonstrado em mais 
uma edição do Almoço Especial do Dia das Mães, dia 
9 de maio, elas não “padeceram” e sim estiveram num 
lindo “paraíso”, acompanhadas de filhos e familiares que 
abrilhantaram mais uma vez o Salão Nobre. Com direito 
a música ao vivo e um rico e variado cardápio, todos 
aproveitaram muito e, cada um a sua maneira, renderam 
homenagens mais que merecidas as mamães do Sírio. 

U

Dia das Mães | SOCIAL
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SOCIAL |  Noite dos Namorados

Dia dos Namorados com 
Bee Gees Cover

ensacional. Espetacular. Fantástico. Maravilhoso. Estes foram alguns 
dos adjetivos que os associados utilizaram na saída do jantar do Dia 
dos Namorados, para elogiar o evento. E não custa dizer que o último 
a deixar o Salão Nobre o fez após às 4h30. Não é possível, e seria até 
injusto, graduar os pontos altos de tal noite. Isto porque, o cardápio 
escolhido, além de vasto (duas entradas e dois pratos principais, 
mais sorbet entre os pratos e sobremesa caprichadíssima, consistente 
em sorvete e dois doces) não contrariou a tradicional qualidade 
gastronômica do Esporte Clube Sírio; e teve até toque afrodisíaco com 
o caldo de piranha que foi servido como a segunda entrada. Por outro 
lado, o conjunto, Bee Gees Alive, cover da tradicional banda inglesa, 
deu show de qualidade e competência, tornando minúscula a pista 
de dança, que ficou absolutamente lotada, fazendo com que muitos 
dançassem em pé ao lado das suas respectivas mesas. E também teve 
o DJ Maurício que animou o jantar, antes e depois do show, que, 

como sempre, não deixou por menos e pôs todos os presentes para 
se movimentarem ao ritmo das mais variadas músicas. O associado, 
Daniel Ramalho Guillaumon foi premiado com o pacote da Agaxtur 
Turismo para um final de semana em Buenos Aires. Para dar um toque 
final, na saída, junto com o café e petit fours, cada mulher recebeu um 
doce especial feito voluntariamente por associadas.

S



27Julho  •  Revista Sírio | 

Ponto de Encontro

noite do dia 23 de abril ficará marcada neste ano no 
Esporte Clube Sírio. Nesta data aconteceu mais um Ponto de 
Encontro. Desta vez o já tradicional evento social trouxe uma 
atração marcante: o show Elton John in Concert, consistente 
em um cover do famoso cantor, representado pelo artista 
Rogério Martins. O show, de uma hora e meia, animou a 
galera com os grandes sucessos do cantor britânico, além 
de uma maravilhosa e constante troca de figurino do artista.  
Antes e depois do show, o Ponto de Encontro contou com o 
nosso já conhecido DJ Maurício, que fez todos dançarem com 
muita animação, até as 2h30 da madrugada. Não se pode 
olvidar, também, de que o evento contou com maravilhosa 
gastronomia, representada pelo jantar especial preparado por 
nosso conceituado Departamento de Bar e Restaurante. Com 
esses ingredientes os associados não poderiam deixar de 
prestigiar e a Boate ficou lotada.

A

Ponto de Encontro – Elton John | SOCIAL
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Exame da Royal Academy 
of Dance 2010

esmo com o clima de Copa do Mundo instalado no Clube, ocorreu 
no dia 15 de junho mais uma edição do exame da Royal Academy of 
Dance. Podemos dizer que essa é a “Copa do Mundo” das alunas do 
Ballet do Sírio. Após um ano de aulas e ensaios, esse é o momento 
de serem avaliadas para que possam avançar mais um degrau nas 
devidas graduações. E como tudo neste mês remete ao Mundial da 
África, nada melhor que neste ano a examinadora fosse uma sul-
africana, a Sra. Renee Callis. Por mais um ano as professoras, Maria 
Helena, Virgínia Abbud e Lílian Mirândola com o acompanhamento da 
importante pianista, Cybele Pilipavicius fizeram um excelente trabalho 
e novamente as bailarinas do Sírio deram um show. Parabéns a todas. 
Os resultados serão analisados na central da Royal, em Londres e 
divulgados no Clube. 

M

CULTURAL | Exame da Royal
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awah, esse foi o tema de mais uma Tarde Árabe, realizada no 
dia 30 de maio, no Salão Nobre.  A história se passa com o filho 
de um comerciante que adorava viajar e assim conhecia pessoas 
e lugares. O viajante deixou para seu filho um livro que relata as 
experiências e memórias. Através disso, seu filho nos faz viajar no 
tempo e no espaço, oferecendo em sua loja não só produtos árabes, 
mas também muitas lembranças e histórias dessa cultura tão rica 
e viva. Mais uma vez com toda produção feita “em casa” a Tarde 
Árabe foi um sucesso e o grande público que ocupou o Salão Nobre 
referendou toda a qualidade do espetáculo e a competência dos 
envolvidos.

S

Tarde Árabe

Tarde Árabe | CULTURAL
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CULTURAL | Tarde Árabe
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pós um breve “descanso”, a turma do Sírio Tour voltou com 
as baterias recarregadas e muita animação. Para iniciar com pé 
direito a turma deu um “giro” nos importantes teatros da capital 
como o Alfa e o Bradesco. No teatro Alfa, dia 23 de maio, o 
grupo acompanhou a peça, ”O Rei e Eu” e no dia 6 de junho, no 
teatro Bradesco, a turma acompanhou a peça, ”Hair Spray” que 
no seu elenco conta com participações de grandes atores da tv 
brasileira como, Edson Celulari, Arlete Salles e Danielle Winits. 
E, novamente, está chegando o grande sucesso, já tradicional 
e esperado Sírio Tour, Campos do Jordão, dias 18,19 e 20  
de julho.

A

Sírio Tour 2010

Sírio Tour | CULTURAL
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Núcleo de Cultura Árabe 
O

Filmes árabes e palestras agitam finais de semana no Clube

CULTURAL | Núcleo de Cultura Árabe

Núcleo de Cultura Árabe do Sírio presenteou os associados com 
exibições de importantes películas cinematográficas com temática 
árabe. Desde o mês de fevereiro alguns dos títulos premiados 
internacionalmente foram apresentados no Auditório, com uma boa 
presença de público. Esse tipo de mostra é muito importante, pois a 
cultura árabe acaba sendo um pouco mais difundida e os mais jovens 
podem ter mais esclarecimentos sobre seus antepassados e seus 
costumes. Os filmes apresentados foram:
“A Terra Fala Árabe” – (La Terre Parle Árabe – França, 2007, 61 min);
“A Noiva Síria” – (The Syrian Bride, 97 min);
“A Catástrofe” – ( Al Nakba – Catar, 2007, 100 min);
“Lemon Tree” – (Etz Limon – 2008, 106 min).

Acompanhe os filmes do segundo semestre:
31/07: Lawrence da Arábia (Lawrence of Arabia - EUA, 1962, 

drama, 222min)
21/08: Esperança em Um Tiro de Estilingue (Hope in a Sling 

Shot - Austrália/Israel/Palestina, 2008, documentário, 61min)  
Apoio: www.icarabe.org

   18/09: O Segredo do Grão (La Graine et le Mulet - França, 2007, 
drama, 151min)

16/10: Promessas de Um Novo Mundo (Promises - EUA/Israel/
Palestina, 2001, documentário, 116min)

20/11: Filmes Ruins, Árabes Malvados - Como Hollywood Vilificou 
Um Povo (Reel Bad Arabs - EUA, 2006, documentário, 60min) - Apoio: 
www.icarabe.org

18/12: A Chave da Casa (Brasil, 2009, documentário, 64min)

Palestra Música Árabe – Expressividade e Sutileza

E no dia 12 de junho, o Núcleo de Cultura Árabe promoveu a 
palestra ministrada pela associada Marcia Dib, com o tema “MÚSICA 
ÁRABE – Expressividade e Sutileza”, que também é o título de seu livro 
lançado ao final da palestra. O bom público no Auditório incrementou 
a apresentação que tinha como mote principal, as características de 
pensamento, modos de vida e estrutura teórica que levaram a música 
árabe a ser tão fascinante.
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Por Fábio Trabulsi

ão há evidência real sobre a descoberta do café, mas há muitas lendas 
que relatam sua possível origem. Uma das mais aceitas e divulgadas é a do 
pastor Kaldi, que viveu na Abissínia, atual Etiópia, há cerca de mil anos. 
Ela conta que o pastor, observando suas cabras, notou que elas ficavam 
saltitantes e que esta energia extra se evidenciava sempre que mastigavam 
os frutos de cor amarelo-avermelhada dos arbustos existentes em alguns 
campos de pastoreio. O pastor notou que os frutos eram fonte de alegria 
e motivação, e que, somente com a ajuda deles, o rebanho conseguia 
caminhar grandes distâncias e por subidas infindáveis. Kaldi falou sobre 
o comportamento dos animais a um monge da região, que decidiu 
experimentar o poder dos frutos. O monge colheu um punhado deles, 
levou-os até o monastério e começou a utilizá-los na forma de infusão, 
percebendo que a bebida o ajudava a resistir ao sono enquanto orava 
e em suas longas horas de leitura. A notícia da descoberta se espalhou 
rapidamente pela região, criando uma demanda pela bebida. Registros 
antigos mostram que o café foi cultivado pela primeira vez em monastérios 
islâmicos, no atual Iêmen.

A planta de café é originária da Etiópia, país africano próximo à 
Península Arábica, e ainda hoje faz parte da vegetação natural da região. Foi 
a Arábia a responsável pela propagação da cultura do café. A denominação 
“café” vem da palavra árabe qahwa, que significava “vinho“; por esse 
motivo, o café era conhecido como “o vinho da Arábia” quando chegou à 
Europa, no século XIV.

Os manuscritos mais antigos que mencionam a cultura do café datam 
de 575 d.C., no Iêmen, onde os frutos eram consumidos in natura. O café 
tornou-se de grande importância para os árabes, que tinham completo 
controle sobre o cultivo e a preparação da bebida. Na época, o café era um 
produto guardado a sete chaves. Era proibido aos estrangeiros se aproximar 
das plantações, e os árabes protegiam as mudas com a própria vida.

O hábito de tomar café foi desenvolvido na cultura árabe. No início, o 
café era conhecido apenas por suas propriedades estimulantes e o fruto era 
consumido fresco, sendo utilizado para alimentar e estimular os rebanhos 
durante viagens. Com o tempo, o café passou a ser macerado e misturado 
com gordura animal, a fim de facilitar o seu consumo durante as viagens.

Em 1000 d.C., os árabes começaram a preparar uma infusão de cereja e 
café, fervendo-os em água. Apenas no século XIV, o processo de torrefação 
foi desenvolvido e, finalmente, a bebida adquiriu um aspecto mais parecido 
com o dos dias de hoje. A difusão da bebida no mundo árabe foi bastante 
rápida. O café passou a fazer parte do dia-a-dia dos árabes e, em 1475, até 
foi promulgada uma lei permitindo à mulher divorciar-se de seu marido, se 
este não fosse capaz de lhe prover uma quantidade diária da bebida. 

As primeiras cafeterias, conhecidas como kaveh kane, surgiram em 
Meca, entre o final do século XV e o início do XVI. Cidades como Meca 
eram centros religiosos para reza e meditação e a religião islâmica proibia 
o consumo de qualquer tipo de bebida alcoólica. Desta forma, os kaveh 
kane - amplos saguões onde os clientes se sentavam em esteiras de palha 
ou colchões sobre o chão - rapidamente se tornaram centros de música, 
dança, jogos de xadrez e taule (gamão), conversas de negócios e lazer, 

em que se saboreava um café de elevada qualidade. A bebida conquistou 
a Síria, Constantinopla e outras regiões próximas e as cafeterias ficaram 
famosas no Oriente por seu luxo e sua suntuosidade.

 A admiração pelo café chegou mais tarde à Europa, durante a 
expansão do Império Otomano. Em 1615, o café começou a ser saboreado 
no continente, levado por mercadores que viajavam frequentemente ao 
Oriente. Até o século XVII, somente os árabes produziam café, enquanto 
alemães, franceses e italianos procuravam desesperadamente uma maneira 
de desenvolver a cultura em suas colônias. Mas foram os holandeses que 
conseguiram as primeiras mudas e as cultivaram nas estufas do jardim 
botânico de Amsterdã, fato que tornou a bebida uma das mais consumidas 
em todo o continente, passando a fazer parte definitivamente dos hábitos 
dos povos europeus. A partir destas plantas, os holandeses iniciaram 
plantios experimentais no Sri Lanka, em 1658, e comerciais na Indonésia, 
em 1699. Essa experiência de sucesso lhes deu lucro, encorajando outros 
países a tentar o mesmo. A Europa se maravilhava com o cafeeiro como 
planta decorativa, enquanto os holandeses ampliavam o cultivo para 
Sumatra, e os franceses, cujo rei Luís XIV fora presenteado em 1714 com 
um pé de café pelo burgomestre de Amsterdã, iniciavam testes nas ilhas de 
Sandwich e Bourbon. Com as experiências holandesa e francesa, o cultivo 
de café foi levado para outras colônias europeias. O crescente mercado 
consumidor europeu propiciou a expansão do plantio do café em países 
africanos e a sua chegada ao Novo Mundo. Pelas mãos dos colonizadores 
europeus, o café chegou a Suriname, São Domingos, Cuba, Porto Rico e 
Guianas. E, através das Guianas, chegou ao Brasil. Assim, o segredo dos 
árabes se espalhou por todo o mundo.

O hábito de tomar o café, principalmente em Veneza, estava associado 
aos encontros sociais e à música que ocorriam na alegre Botteghe Del 
Caffè. Em 1687, após uma tentativa frustrada de conquista de Viena, os 
turcos otomanos abandonaram várias sacas de café às portas da cidade, e 
estas foram consideradas um prêmio pela vitória. Desta forma, foi aberta a 
primeira coffee house de Viena e se difundiu o hábito de coar a bebida e 
bebê-la adoçada com leite - o famoso café vienense.

O café chegou ao Brasil pelo norte, mais precisamente por Belém, na 
primeira metade do século XVIII. Os portugueses compreenderam que a 
terra do Brasil tinha todas as características que convinham à cafeicultura, 
mas, infelizmente, não possuíam nem plantas, nem grãos. Já naquela época, 
o café possuía grande valor comercial e, em 1727, o governo do Maranhão 
e do Grão-Pará enviou à Guiana Francesa o Sargento-Mor Francisco de 
Mello Palheta, com a missão de pedir algumas mudas ao governador de 
Caiena, M. d’Orvilliers; este, seguindo ordens expressas do rei de França, 
não atendeu ao pedido, mas Mme d’Orvilliers, esposa do governador, não 
resistiu por muito tempo aos encantos do jovem Palheta. Quando o oficial 
já estava de partida para o Brasil, Mme d’Orvilliers lhe enviou um ramo 
de flores, em que, escondidas na folhagem, se encontravam as desejadas 
sementes; a partir destas, construiu-se o poderoso império brasileiro do 
café. Um episódio bem apropriado para a história deste grão tão sedutor.

N
A origem árabe do café

Núcleo de Cultura Árabe | CULTURAL
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GERAL | Administrativo

ando seqüência ao Plano de Metas (2009/2017), o Esporte 
Clube Sírio continua proporcionando aos seus associados diversas 
benfeitorias em todos os setores do Clube, para que possa 
alcançar maior modernização e praticidade. Em breve teremos 
grandes novidades como: o projeto de Check in dos associados 
que será implantado no Hall de entrada e a entrega da nova Sala 
Jovem do DEPAM. Vamos destacar abaixo as demais benfeitorias:

• Novo local da Podologia (Entregue)
• Finalização da construção da Quadra 

de Areia (Em Andamento)
• A construção da Piscina Coberta e Aquecida, na 

antiga quadra do DEPAM (Em andamento)
• A implantação dos novos arquivos (Entregue)
• Continuação da reforma na sinalização 

geral do Clube (Em Andamento)
• Finalização da Brinquedoteca e da 

Biblioteca Infantil (Em Andamento)
• Novos móveis na Sala da Diretoria (Em Andamento)

D

Administrativo

Brinquedoteca e Biblioteca Infantil

Novo Local da Podologia
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Obras da Piscina Coberta

Nova Sala dos Funcionários da Portaria

Novos Arquivos
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GERAL | Festa Junina – Lar Sírio

hurrasco, quentão, pastel, pinhão, brincadeiras; não faltou nada 
na festa junina do Lar Sírio.

Na praça de alimentação várias barracas com as mais diversas 
guloseimas foram avidamente procuradas pelas crianças e seus 
convidados, pais, mães, amigos e parentes que prestigiaram o evento 
montado com o apoio de generosos doadores que tradicionalmente 
colaboram para este evento.

“Só com muito amor se faz um evento como este que integra 
a coletividade sírio-libanesa, comunidade atendida, funcionários, 
voluntários, colaboradores e parceiros. Agradeço a todos pela 
presença e participação. Que Deus nos abençoe sempre”. expressou 
o Presidente do Lar Sírio, Jamil Zaki Namour.

As brincadeiras foram as mais procuradas, pescaria, canaleta, 
argola, com suas prendas fizeram a alegria das 1.300 crianças, 
adolescentes e jovens que a organização atende diariamente em 
seus cinco programas – Abrigo, PASEF - Programa Sócio-Educativo e 
Familiar, CCA – Centro da Criança e do Adolescente, PAEP – Programa 

de Apoio ao Ensino Profissionalizante e PAEF – Programa de Apoio 
ao Ensino Fundamental.

O evento contou ainda com mais de 80 voluntários que atenderam 
os visitantes nas barracas, doando seu tempo e seu trabalho para 
fazer da festa um sucesso.

As apresentações de dança das crianças e a percussão foram 
alegremente apreciadas pelos convidados e familiares que assistiram 
aos artistas mirins, expressando o orgulho que sentiam por seus filhos 
e filhas. E para completar, ao final da festa, foram promovidas várias 
competições de dança que premiaram tanto adultos quanto crianças, 
e assim,  como todos os anos, a festa junina foi encerrada com chave 
de ouro. 

Lar Sírio Pró-Infância
Tel.: 11 2092-4811
www.larsirio.org.br
larsirio@terra.com.br

C

Festa Junina no Lar Sírio
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D
1ª Degustação de Cervejas

Degustação de Cervejas | Bar & Restaurante

ia 10 de junho, no Bela Vista Bar, aconteceu a 1ª Degustação de 
Cervejas do Sírio, comandada pelo Mestre Cervejeiro, Alexandre Bazzo. 
Ele apresentou a premiadíssima cerveja Bamberg com quatro variações: 
Pilsen, Weizen, G Rauchbier e ALT (sazonal). Tudo isso servido com 
deliciosos petiscos de “boteco” e acompanhado de perto pelo Diretor 
de Bar e Restaurante Adjunto, Cláudio Almeida. Conheça mais um 
pouco sobre cada uma das cervejas apresentadas: 

Bamberg Pilsen
Leve, com boa carbonatação.
Uma cerveja de baixa fermentação com 4,8% de teor alcoólico, fácil 

de ser bebida e refrescante. A Bamberg Pilsen foi eleita em 2008 e 2009 
a melhor pilsen artesanal do Brasil, através de uma degustação realizada 
pelo caderno Paladar do jornal O Estado de São Paulo.

Harmoniza com pratos leves, não gordurosos e pouco temperados, 
porém culturalmente esta cerveja é consumida com todos os tipos de 
petiscos.

Temperatura ideal de consumo entre 2ºC e 4ºC.

Bamberg Weizen
Corpo médio, com alta carbonatação.
Tradicional estilo da Bavária, na Alemanha, é uma cerveja de alta 

fermentação com 5,0% de teor alcoólico, refrescante, ideal para o verão 
brasileiro. A Bamberg Weizen é refermentada na garrafa e por isto não 
é pasteurizada, exatamente como este estilo é feito tradicionalmente 
no seu país de origem. Harmoniza com pratos leves, saladas, peixes, 
frutos do mar, culinária japonesa, porém culturalmente esta cerveja é 
consumida na Bavária com a salsicha branca (weisswurst) e Pretzel 
(Brezel).

Temperatura ideal de consumo entre 4ºC e 6ºC

Bamberg Rauchbier
Corpo médio, com média carbonatação.
Tradicional cerveja da cidade de Bamberg, onde o malte passa pelo 

processo de defumagem onde são utilizadas madeiras das florestas 
daquela região, é uma cerveja de baixa fermentação com 5,2% de teor 
alcoólico.

Ganhadora da medalha de prata no European Beer Star 2009, na 
categoria Smoked Beer. Eleita a segunda melhor cerveja a venda no 

Brasil em 2009 entre nacionais e importadas pela revista Prazeres da 
Mesa.

Harmoniza com churrasco, feijoada, carnes de porco, carnes 
vermelhas, grelhados e com charutos.

Temperatura ideal de consumo entre 6ºC e 10ºC

Bamberg ALT (Sazonal)
Corpo médio-baixo, carbonatação média, final seco, mas sem 

adstringência, suave e fácil de beber.
A cerveja Alt é uma exceção dentro da Alemanha, pois ela é de alta 

fermentação (Ale) em um país conhecido pela excelência em produzir 
cervejas de baixa fermentação (Lager). Muitos especialistas dizem que 
a Alt é uma cerveja híbrida, fermentada em temperaturas intermediárias 
entre as Ale e Lager e maturada por um longo período, ela acaba 
mostrando características de ambos.

Você sabia?
A palavra Alt em Alemão significa antigo, velho e refere-se ao 

processo de fabricação da cerveja. Este estilo nasceu em Dusseldorf, 
Alemanha e com a invasão das lagers no mundo e principalmente na 
Alemanha ela ficou ameaçada de extinção, porém algumas cervejarias 
no mundo vêm retomando sua produção. Aqui no Brasil a primeira Alt 
fabricada foi pela Bamberg e continua sendo a única disponível a venda 
em solo nacional.
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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 de Orientação

Presidente: Renato Tuma
Vice-presidente: Roberto Cabarit
Secretário: Walter Joseph Sabga

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
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Incorporação e Administração: Construção e Realização: Futuras Vendas:
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