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EDITORIAL | Palavra do Presidente

P

rezados associados,

é sempre com grande satisfação que nos dirigimos aos
amigos associados para resumir as realizações e obras do
período reportado em cada edição na nossa Revista Sírio.
Dentre as várias obras e benfeitorias executadas e em
andamento no terceiro trimestre de 2010, destacamos a
inauguração da Brinquedoteca cuja utilização pelas crianças
tem se revelado um grande sucesso, superando até nossas
melhores expectativas.
Para os funcionários do Clube, inauguramos a Sala
de Convivência, equipada adequadamente para o lazer e
descontração nos seus horários regulamentares de descanso.
Em setembro, realizamos a 5ª edição da OLISÍRIO, com
a participação de mais de uma dezena de clubes e colégios
convidados, para uma série de competições esportivas, num
belo congraçamento esportivo e social.
Na área cultural, merecem destaque diversas realizações
como a temporada 2010 do Grupo Teatral Sírio, a bonita
homenagem aos 50 anos de atividades da professora Maria
Helena Mazzetti e o já tradicional Salão de Artes Plásticas,
com obras dos associados, válido como seletiva para a
Exposição de Artes Plásticas da ACESC 2010.
Ainda em setembro, tivemos um acontecimento dos mais
marcantes, ao realizar as eleições para 60 vagas no Conselho
Superior de Administração, com a presença de 552 sócios
votantes. Além do sucesso da organização do pleito e da
vibrante participação de mais de 100 candidatos, merece
destaque o caráter renovador dessa eleição, registrando-se
um número significativo de membros eleitos com idade
inferior a 40 anos, numa expressiva demonstração do
interesse dos associados jovens na condução dos destinos
do nosso Clube.
Dentre as próximas realizações de maior destaque,
teremos em outubro a tradicional Oktoberfest e a não menos
tradicional Olimpíada Vermelho e Branco – uma realização
esportiva que há mais de quatro décadas reúne nossos
esportistas de todas as faixas etárias.
No que se refere às obras, inauguraremos em novembro
a Sala Jovem que, com certeza, irá surpreender e atender
nossos associados “teen” que passarão a ter finalmente um
espaço à altura.
Por fim, as obras da piscina aquecida coberta seguem
em ritmo acelerado, visando sua inauguração ainda em
2010, concretizando assim uma das maiores aspirações dos
nossos associados.
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Raul Sarhan

Presidente 2009/2010

ESPORTES | 		

Jornada de Férias / Dia da Alegria

Jornada de Férias
1

2

P

or todo o mês de julho, o DEPAM
promoveu a Jornada de Férias, repetindo o
sucesso das edições anteriores, tanto nas
atividades internas como nas atividades externas. Acompanhe os melhores momentos
dessa edição.

1 - 08/07 – Day Camp / 2 - 13/07 – Boliche /
3 - 15/07 – Circo dos Sonhos / 4 - 20/07 – Cidade
do Livro / 5 - 22/07 – Patinação No Gelo

3

P

4

5

Dia da Alegria

aralelamente com a realização das atividades da
Escola de Esportes, o DEPAM apresentou o Dia da
Alegria, com o apoio da Ri Happy Brinquedos. O evento foi um sucesso e as crianças se deliciaram com as
inúmeras variedades de brinquedos. Tinha de tudo,
carrinhos, bonecas, jogos e muita diversão. Mais de
200 crianças curtiram esse “paraíso de brinquedos”,
muitos inclusive achavam que poderiam levar para
casa, tamanho era o encanto dos pequenos. E ao final
do evento todas as crianças receberam um brinde da
Ri Happy, além de participarem do sorteio.
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Dia 24 de outubro
acontece o Dia das
Crianças do DEPAM.
Traga seu filho, participe!

Escola de Esportes | ESPORTES

Escola de Esportes
N

o dia 22 de agosto, o DEPAM promoveu o 1º
Festival da Escola de Esportes. O domingo ensolarado
foi mais um atrativo para a atividade que reuniu o
expressivo número de 126 crianças de 3 a 9 anos. Foi
montado um circuito com várias modalidades (futebol,
vôlei, handebol e basquete), assim as crianças aperfeiçoaram o aprendizado com esses esportes. Todos
receberam medalhas de participação como incentivo
para o prosseguimento da prática esportiva.

N
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ESPORTES | Ginástica Olímpica / Spinning

Ginástica Olímpica

O

2º semestre da Ginástica Olímpica começou com a atualização dos uniformes, que ganharam novos modelos e brilho que conferem elegância às nossas ginastas. Na sequência aconteceram, a aula comemorativa do Dia dos Pais, Semana de Avaliação Física e o 29º Festival de Escolas
de Esportes da “A Hebraica”. Nossas crianças se apresentaram muito bem no VII Festival de G.A do Colégio São Luis e na V OlisÍrio e agora
se preparam para o Troféu São Paulo de G.A, Festival da FEFISA e do Ipê Clube.

Spinning – Aula de Ritmos
U

ma nova moda “sacode” as aulas na
Academia Sírio e coloca todos os associados literalmente para dançar. Com a grande
adesão dos associados, nos finais de semana
acontecem as Aulas de Ritmos no Spinning.
Uma aula animada que mostra mais uma
vertente das atividades da Academia, que
pelo número de associados participantes, o
sucesso é latente.
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Futebol Feminino / Futebol de Menores | ESPORTES

I Copa Sírio de Futebol
Society Feminino
S

ucesso absoluto nesse segundo semestre no Clube!
A I Copa Sírio de Futebol Society Feminino foi carregada de emoção, disputada com tradicionais equipes do
Futebol Feminino, como Clube Armênio e Helvetia. A
equipe do Sírio aproveitou-se da vantagem de jogar em
casa para abocanhar mais um título nessa categoria que
vem ganhando grande destaque no Clube.

Futebol de Menores
O

início de segundo semestre dos “pequenos da bola” foi muito movimentado.
No dia 7 de agosto houve o tradicional
encontro do Dia dos Pais, onde os filhos
puderam bater aquela bolinha com os
pais, que mostraram toda sua categoria.

Mais um título da garotada!
Prosseguindo com o bom astral que
imperou na meninada, no dia 11 de setembro, no Clube Esperia, as equipes Sub
9 e Sub 11 do Clube sagraram-se campeãs no XV Festival de Esportes do Clube
Esperia. Parabéns a todos!
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ESPORTES | Copa Futsal / Capoeira

Copa Futsal de Inverno 2010
R

ealizou-se mais uma edição da Copa Futsal de Inverno por todo o
mês de julho. Do dia 1º ao dia 31, seis equipes desfilaram sua categoria no Ginásio Poliesportivo do Clube. A grande campeã foi a equipe
da Holanda superando a Alemanha na grande final, com o placar de 9
x 7. Além do título, a equipe vencedora emplacou também o artilheiro
do certame, o associado Daniel Salomão D’avilla, com 15 gols.

O artilheiro Daniel Salomão

Capoeira

P

ratique Capoeira, um esporte benéfico
para todas as idades. Aprender Capoeira é
educar o corpo e a mente, praticando ginástica e defesa pessoal, numa arte e esporte
tão brasileiros quanto você!
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Copa Sírio | ESPORTES

Copa Sírio

Holanda Oleak / Belas Artes - Cat. Aspirantes
Mais um golaço acaba de ser marcado pelo
E. C. Sírio. O associado fanático pelo Futebol do
Clube, em todas as categorias, poderá acompanhar
o seu time ou atleta favorito nos novos assentos
da arquibancada do Campo de Futebol. Visando
oferecer mais conforto e qualidade, foram disponibilizados 94 lugares onde todos poderão curtir com
muita emoção
o esporte
das multidões.
Outubro
• Revista
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ESPORTES | OLISÍRIO

V OLISÍRIO

C

ongraçamento, confraternização e lealdade. Esses foram alguns
dos ingredientes que fizeram parte da quinta edição da OLISÍRIO.
Uma grande organização, equipes bem preparadas e grandes embates.
Quem participou já está aguardando a próxima edição.
As dependências do Sírio foram “tomadas” por atletas da “casa” e
dos clubes convidados que agigantaram mais essa edição. O momento emocionante da festa do esporte aconteceu na belíssima abertura
com a merecida homenagem ao “pai” da OLISÍRIO, Sr. Cláudio Nader,
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que recebeu das mãos do Presidente do Sírio, Sr. Raul Sarhan uma
placa com sinceros agradecimentos pela idealização e criação da competição no Clube. Outro momento marcante foi a passagem da tocha,
um símbolo da confraternização entre os participantes. O caminho até
a pira começou com o professor de natação, Rodrigo Bardi que logo
passou para o professor de judô, Roberto Katchborian, que finalmente
entregou a tocha ao professor “mitológico” José Carlos Vidal que teve
a grande honra de acender a pira e dar início aos jogos.

OLISÍRIO | ESPORTES

Confira os resultados
das modalidades:

1° Sírio
2°Olímpia

Cat. 96/97
1° Sírio
2° Col. Friburgo

Bronze
Bianca Nicolao
Luiza Arida
Nível C

Futebol
Cat. Sub 07
1° Sírio
2° Armênio

Judô
Equipe A
1° Sírio
2° Col. Benjamim Constant

Cat. 94/95
1° Sírio
2° Espéria

Cat. Sub 09
1° Armênio
2° Sírio

Equipe B
1° Col. Benjamim Constant
2° Hebraica

Ginástica Artística
(Resultados só das
atletas do Sírio)

Cat. Sub 11
1° Sírio
2° Helvetia
Cat. Sub 13
1° Monte Líbano
2° Spac
Cat. Feminino

Vôlei
A disputa foi entre Sírio x
Círculo Militar e o Sírio levou a
melhor.
Basquete
Cat. 98/98
1° Sta. Marcelina
2°Sírio

Nível B
Ouro
Stefhanie Venturelli
Prata
Giovana Fusaro
Luana Arida
Isabela Salge

Ouro
Laura Farah
Sophia Asakura
Amira Ghattas
Prata
Fernanda Pavan
Flavia Trabulsi
Bronze
Julia Tabach
Beatriz Eid
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ESPORTES | Basquete Menores / Adultos

IV Taça Ipê Clube de Basquetebol

M

ostrando toda sua tradição e força, a equipe de Basquetebol
Menores do Sírio, com o comando do prof. Marcão, faz bonito na IV
edição da Taça Ipê Clube de Basquetebol e lidera as duas categorias
em que participa: Mirim e Infantil. O torneio, iniciado no dia 10 de
agosto, vai até 15 de dezembro. É o trabalho de base da modalidade
em grande temporada.

A Escolinha de Basquetebol do Clube participou no
último trimestre de três grandes eventos esportivos da
categoria. Foram: 1º Pré-Mundial de Basquete, na “A
Hebraica”, Projeto Vencer, no Clube Pinheiros e o Festival de Mini-basquete, no Esperia.

O Basquete do Sírio continua
e cada vez mais forte
C

om determinação, habilidade, vitórias e muita raça, os dois
times de basquete do Clube estão vivos no Campeonato da UVB
(União dos Veteranos do Brasil) e na Copa Paulista.
A categoria Pré-veteranos, que conta com jogadores acima
de 24 anos, ganha força a cada dia e já visa o ano que vem com
reforços que virão do time que disputa a Copa Paulista.
O time da Copa Paulista, entrosado, surpreende com a melhora que vem demonstrando ao longo do ano!
Acompanhe o Fique por dentro por e-mail e a versão impressa
para não perder os jogos da equipe que acontecem às sextas-feiras
e aos finais de semana.
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Grupo de Corrida | ESPORTES

XVIII Maratona de Revezamento
Pão de Açúcar

A turma do Sírio

N

o dia 19 de setembro, foi realizada a 18ª edição da Maratona
de Revezamento Pão de Açúcar com largada e chegada em frente
ao Parque do Ibirapuera. Como não poderia deixar de ser, o Grupo
de Corrida do Esporte Clube Sírio se fez presente com 32 atletas
correndo ao lado de grandes nomes do atletismo nacional. O número
expressivo de 35 mil participantes nesta tradicional prova da cidade,
movimentou esta manhã de domingo.
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ESPORTES | Tênis

Torneio Dia dos Pais – Tênis

Torneio Dia dos Pais

O Sírio no Torneio da ACESC

M

ais um importante torneio deu sequência à temporada de Tênis no
Clube. Dia 7 de agosto realizou-se o tradicional Torneio Dia dos Pais de
Duplas Mistas. Com a participação de 4 duplas, a disputa foi acirrada
ponto a ponto e quem ficou com a primeira colocação, com um ponto
a frente, foi a dupla composta por Mario Lucio Oliveira e Érika Oliveira
e em segundo lugar a dupla Luiz Eduardo Tahan e José Eduardo Tahan.
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Copa Duplas Sorteadas

3ª Etapa Copa Sírio de Duplas
Sorteadas Feminino
A etapa de número 3 da Copa Sírio de Duplas Sorteadas Feminino aconteceu no dia 13 de agosto. Com participação de 9
associadas, a disputa foi bem equilibrada, como nas duas etapas
anteriores. Desta feita a vencedora foi a associada Márcia Lotaif e
em segundo lugar ficou Elizeth Âmbar.

Voleibol | ESPORTES

VII Torneio da Amizade Vôlei
Master Sul-americano

As campeãs de Águas de São Pedro

Leila Arida

Majestic Sirio Outubro.pdf
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A

s atletas do Esporte Clube Sírio participaram de forma maravilhosa do VII
Torneio da Amizade Vôlei Master Sul-americano, realizado em Águas de São
Pedro. Com muita animação e dedicação, mostraram muita qualidade e competência, conseguindo o título nas categorias 30+ e 40+.
Vôlei Master E
Com uma bela campanha na Copa Sindi-Clube, a equipe Master E vai se
mantendo nas primeiras colocações com 9 vitórias em 12 jogos disputados.

Leila Arida
A associada Leila Arida, desde menina frequenta as quadras do Esporte
Clube Sírio, e junto com seus irmãos e primos participava do DEPAM e da
Escola de Esportes. Optando pelo Vôlei, se tornou federada pelo Clube e mais
tarde foi convidada pelo Monte Líbano a fazer parte das equipes infantil e juvenil. Depois dedicou-se a carreira de dentista e voltou ao esporte na categoria
Master, participando há mais de 15 anos de inúmeros campeonatos pelo Sírio.
Destaque para o 7º Torneio Internacional da Amizade, realizado na cidade
de Águas de São Pedro, nos dias 7 a 11 de julho deste ano, onde foi homenageada pelo prefeito da cidade, Sr. Paulo César Borges, como a “MELHOR
ATLETA EM QUADRA”, concorrendo com mais de 600 atletas. Como capitã
da equipe nos trouxe ainda mais dois títulos, um na categoria 30+, campeã
da chave Prata, fazendo uma espetacular final contra a Argentina e outro de
campeão na categoria 40+. Além de todas estas vitórias, dedica parte do seu
tempo para a Diretoria da Ginástica Olímpica, um esporte que vem crescendo
com quase 60 atletas. Podemos ainda ver nossa Leila em algumas corridas de
rua em que o Clube participa, nos representando sempre da melhor forma.
Leila é um exemplo da imagem do atleta que o Clube forma, desde menina
aprendendo com o esporte e participando até a vida adulta, vestindo com
orgulho a camisa do Sírio.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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ESPORTES | Mundial Natação / Taekwondo

Professor do Sírio conquista
Vice-campeonato Mundial Master
N

o inicio do mês de agosto, o E. C Sírio foi representado no XIII
FINA (Federação Internacional de Natação) World Championship
Master pelo professor Rodrigo Bardi. A competição que reuniu
mais de 5000 atletas, muitos deles campeões olímpicos e mundiais, foi realizada em Gotemburgo, na Suécia. Nosso professor
conquistou 3 medalhas: 1 de prata, Vice-campeão Mundial nos
200m Peito, e duas medalhas de Bronze nos 400m Medley e
revezamento 4x50 livre.
A preparação aconteceu nas dependências do Sírio, com a
companhia dos atletas da equipe Sírio Acqua Team.

Você sabia??
O campeonato Mundial Master de Natação é uma competição
oficial da FINA (Federação Internacional de Natação) que acontece
a cada dois anos e está na 13ª edição. Conta sempre com a participação de grandes nomes da natação mundial.

Taekwondo

O

Taekwondo é uma arte marcial de origem coreana que surgiu há aproximadamente 2 mil anos. Vem trazendo muitos frutos para o esporte
nacional e também para o Esporte Clube Sírio, pois temos o grande trabalho do professor Cláudio forjando talentos para representar o Clube na
modalidade.
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Ironman | ESPORTES

Atletas do Sírio no Ironman

N

o mês de maio aconteceu a etapa brasileira classificatória para
o Campeonato Mundial de Ironman, no Havaí. A prova é individual
e em 2010 houve a participação de 6 atletas de aço do Esporte Clube
Sírio; Eduardo Sarhan (Sarhan), Rafael Gesini (Rafinha), José Luiz Caputo, Cristina de Carvalho e Rodrigo Guedes. A REVISTA SÍRIO mostra um pouco de cada um para que você conheça melhor.
Rafael Gesini, 35 anos - Estreando na modalidade
e contrariando apostas da maioria, contrárias a sua performance, finalizou a prova com 13h, obtendo um excelente
resultado e se tornou a maior referência de determinação
e disciplina do grupo. ”... Por nunca ter treinado endurance, acreditei na experiência de meus companheiros, no treinamento da Cris e na minha capaciadade
natural... “ diz Rafael!
Eduardo Sarhan, 35 anos - Atleta experiente, já participou de inúmeros Ironmans e diversas provas de endurance.
Vai representar o Sírio no Mundial de Meio Ironman nos
EUA, no mês de novembro. Estando altamente treinado para
a prova era a maior promessa de nossos representantes, mas
por um problema gástrico teve que abandonar a prova no
momento em que se encontrava entre os 20 primeiros atletas
da competição.”... A prova foi muito boa, mas me senti
mal e estas coisas acontecem, fiquei contente, pois
vi que da para andar junto com a elite do esporte.. “
diz Sarhan!
Rodrigo Guedes, 38 anos - Em seu terceiro Ironman,
teve bons resultados em anos anteriores, abandonou a prova na modalidade da corrida, pois era sua meta para este
ano.”... Comecei a temporada treinando bem, mas
com o falecimento de meu pai tive que interromper
o treinamento que retomei tarde demais, mas a Cris
me convenceu a entrar na prova e sentir meu corpo,
o que foi ótimo, pois resgatei minha boa forma e já
estou inscrito para o ano que vem”, diz Guedes!
Cris Carvalho, 40 anos - Ex- Triatleta profissional, já
foi campeã mundial no Ironman do Havaí, a mais disputada
prova da modalidade. Depois de 10 anos sem participar de
Ironman, foi lá e conquistou o segundo lugar entre as brasileiras, chegando na quinta colocação geral feminina com
10hs.”....O fato de dar treino para os meninos me ajuda a treinar e hoje meu maior resultado é o deles, pois
é minha atual profissão.....” diz Cris.
José Caputo, 44 anos - Atleta de endurance desde
adolescente em diversas modalidades. Fez seu primeiro Ironman em 91 e o último em 95. Passando a se dedicar a outras
modalidades, teve que resgatar sua bike de estrada e juntarse ao grupo para finalizar a prova com o tempo de 10h.”...
O melhor do Ironman são as companhias e os locais

de treinamentos. Diferente de minha primeira prova, hoje
tive isto em nosso clube...” diz Caputo.

Conheça um pouco sobre o Ironman

Ironmam, prova que apenas homens e mulheres de ferro participam, é composta por 3 modalidades; 3800m de natação, 180 km de
ciclismo e 42,2 km de corrida.
O tempo de duração de uma prova de Ironman pode variar entre
8 e até 17 horas, dependendo da condição física e preparo do atleta.

A Prova no Brasil

A prova no Brasil é realizada desde 1982 e a partir de 2001 passou
a ser disputada na cidade de Florianópolis, tendo sua largada na praia
de Jurerê Internacional. Com a realização da prova na Ilha de Santa
Catarina, houve um crescimento considerável no número de participantes. De 250 inscritos na prova realizada em Porto Seguro (BA),
no ano 2000, o Ironman atingiu a histórica marca de 1550 inscrições
em 2009. Em 2010, a organização do evento contabilizou um novo
recorde: 1650 atletas.
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ESPORTES | SIMI / Ginástica Feminina

SIMI

Turma do SIMI no Expo-Corpos

Você
O SIMI
sabia??
no templo Kinkaku-ji
•

A

O SIMI no templo Kinkaku-ji

turma do Simi continua na maior “atividade” com diversos passeios. Muitos bem marcantes, como a visita à Expo Corpos, no dia 18
de junho, na Oca do Pq. do Ibirapuera, que impressionou muitos associados. Outra vista de destaque, mas essa muito mais zen e tranquila
foi para o templo budista Kinkaku-ji, localizado em Itapecerica da Serra.
É a turma do SIMI a todo vapor.

•
•

O Kinkaku-ji do Brasil é uma réplica do templo Kinkaku-ji japonês
de mesmo nome, construído no século XIV, em Kioto. Assim
como seu modelo, o Kinkaku-ji é entornado por um lago povoado
por carpas coloridas (nishikigois). Fica no município de Itapecerica da Serra a trinta e três quilômetros da capital de São Paulo.
Diferentemente do seu modelo japonês, o Kinkaku-ji do Brasil é
um templo ecumênico e um cinerário, ao passo que o Kinkaku-ji
japonês é um templo de orientação zen-budista.
Kinkaku-ji em japonês significa Templo do Pavilhão Dourado.

Ginástica Feminina
N

o dia 26 de agosto, o grupo da Ginástica Feminina
ciceroneada pela Diretora da Ginástica, Dna. Amparo
Sukarie, foi ao Parque do Ibirapuera para uma agradável caminhada. Assim, aproveitaram um dos parques
mais importantes do Brasil, toda sua energia e espaços
apropriados para a prática esportiva com uma qualidade altíssima.
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Inauguração da Quadra de Areia | ESPORTES

Inauguração da Quadra de Areia

N

ada melhor que praticar uma atividade esportiva num clima gostoso de um dia ensolarado. Pensando nisso e, no bem-estar dos associados e aproveitando o sucesso dos esportes praticados na areia, o Sírio
inaugurou dia 22 de agosto, mais uma opção de lazer, a Quadra de
Areia, atrás do Ginasinho. Com presenças de associados e do corpo
diretivo do E. C. Sírio, o Presidente, Sr. Raul Sarhan, juntamente com
o Vice-Presidente de Esportes, Sr. Fabio Edson Bunemer cortou a faixa
e literalmente colocou a bola pra rolar.
Foram formados dois times para o jogo inaugural e o primeiro gol
da quadra foi marcado pelo associado Ricardo Maluf, mais conhecido
como Kaká, chutando firme no canto esquerdo do “goleirão”, Antonio Conde.
Com esse novo espaço, o associado ganha mais opções de praticar outras modalidades como o futebol de areia, vôlei de praia, frescobol e futevôlei, entre outras, num local próprio.

A Quadra de Areia
Localizada atrás do Ginasinho, o espaço foi totalmente revitalizado com a colocação de plantas, alambrado, rede de proteção, novos
bancos ao lado da quadra e a implantação de dois chuveiros para a
retirada da areia após os jogos. Enfim, uma infraestrutura para o associado não se preocupar com nada, só em se divertir.
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Inauguração da Brinquedoteca
e Biblioteca Infantil

7

de agosto, podemos dizer que comemorou-se um “Dia das Crianças” fora de época aqui no Clube,com a entrega de mais uma novidade.
Desta vez os maiores beneficiados foram os pequeninos. A criançada
acordou cedo e acompanhou efusivamente a inauguração da Brinquedoteca e Biblioteca Infantil. A meninada estava tão animada que muitos
não queriam esperar a solenidade oficial. Então o Presidente, Sr. Raul
Sarhan acompanhado do Vice-presidente de Esportes, Sr. Fábio Edson
Bunemer atendendo os “apelos” da criançada, descerrou a faixa de
inauguração e tão logo a porta da Brinquedoteca foi aberta todos os
presentes (inclusive adultos) “correram” para curtir a novidade. Muitos
pais elogiaram o espaço, a qualidade dos brinquedos e aproveitaram
para destacar a tranquilidade e segurança, pois as crianças são vigiadas
de perto pelas acompanhantes e monitores do DEPAM.
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Casinha de bonecas, atração principal
Os pequeninos não se aguentavam de tanta felicidade em ver os
brinquedos e a salinha da Biblioteca com livrinhos e gibis. Dentre todas
essas atrações, sem dúvida, uma que chamou a atenção da criançada e
também dos pais foi a casinha de boneca. Não houve uma pessoa que
passasse perto e não soltasse um comentário, agora imagine as crianças! É mais uma conquista para o Sírio e seus associados que sabem
que o futuro do Clube e do país passa por todas as nossas crianças.
Parabéns meninada!

Inauguração Brinquedoteca | CAPA
ENTREVISTA
Bate-papo com o DEPAM*

preocupou-se com elas e com o que elas gostam, sentem-se inseridas
no contexto, no corpo social, como protagonistas.

4 - Como foi acompanhar de
perto todo esse processo?

Enriquecedor. Voltamos a ser criança, ao estudar os brinquedos
que elas mais gostam e ao pesquisar as outras brinquedotecas de clubes
e shoppings.

5 - A Brinquedoteca e a Biblioteca Infantil são
espaços só para recreação ou para aprendizado?

 	

1- Qual é o principal objetivo da
Brinquedoteca e da Biblioteca Infantil?

O principal objetivo da Biblioteca é proporcionar à criança o contato com os livros, sensibilizando-a para o prazer da leitura. Iniciando
pelo “ler para gostar de ler” e buscando o “ler para conhecer o mundo”.
Já o principal objetivo da Brinquedoteca é proporcionar estímulos
para que as crianças brinquem livremente, interagindo com outras crianças e com os brinquedos.
É um espaço onde se aprende brincando, pois brincar é fundamental para o desenvolvimento motor, afetivo, social e psíquico da criança.
Brincar, em um ambiente lúdico da à criança a oportunidade de
desenvolver a capacidade de imaginar e sonhar.
Além disso, aprimora a habilidade de convivência social, objetivo
também do Clube, pois a criança se vê conduzida a respeitar os amigos,
os monitores, os brinquedos e as regras de cada espaço.

2- Na sua visão, esse novo espaço
para as crianças se torna um motivo
de tranquilidade para os pais?

Certamente que sim. Escolhemos um lugar perto do Restaurante
Esportivo, propositalmente, para que os pais de crianças com idade a
partir de 4 anos possam deixar seus filhos em um ambiente lúdico e
educativo, com monitores especializados e com controle de entrada e
saída.

3 - Em que momento o DEPAM percebeu que
o Clube precisava ter um espaço como esse?

O Clube sempre teve bons espaços, como a Sala do Sapo e o
Parquinho, mas carecia de um complemento, uma sala fechada que
não sofresse interferência do clima instável de São Paulo, especialmente
em dias de chuva, frio e vento, e também que atendesse aos apelos
modernos das crianças de terem um espaço reservado exclusivamente
para elas, com objetos cuidadosamente escolhidos, especialmente livros e brinquedos de sua preferência. As crianças sabem que o Clube

A Brinquedoteca e a Biblioteca são espaços tanto para recreação
como para aprendizado.
No Espaço das Bonecas, as crianças possuem a caminha, o trocador, escova, comidinha, tudo para cuidar dos seus bebês.
No Pet Shop, elas aprendem a cuidar dos bichinhos, dando banho
e oferecendo cuidados médicos.
No Mercadinho, elas podem usar a matemática na máquina registradora, no momento de contar e pesar as frutas, como também
reconhecer algumas das nossas frutas.
Na Casinha, elas têm contato com produtos reciclados, que são
usados na execução de receitas nas miniaturas de panelas.
Ou seja, elas têm contato com os fatos cotidianos de forma diferente, sob outro ângulo, aplicando o que veem os adultos fazer. Os
especialistas dizem que é a melhor forma de aprender e fixar o aprendizado.
Na Biblioteca, elas novamente usam a imaginação através dos livros e dos jogos de tabuleiro, exercitando também a concentração e o
silêncio.

6- Qual o seu recado para os pais e as crianças?

Utilizem e amem a Brinquedoteca e a Biblioteca Infantil, pois foram
idealizadas e realizadas com muito carinho.
O espaço é das crianças, dedicado exclusivamente a elas, de modo
que devem ficar com os amigos e monitores treinados, para que vivam
essa liberdade, soltem a imaginação, entendam as limitações e as regras,
sintam a necessidade de auto-organizar-se, aprimorem a socialização e
se desenvolvam plenamente.
As crianças, perto dos pais e das babás, comportam-se naturalmente de forma diferenciada.
Na Biblioteca e na Brinquedoteca, elas devem saber que são protagonistas do espaço, idealizado especialmente para elas, por isso,
assumem um papel de organizadoras e cuidadoras do espaço e dos
brinquedos, que foram adquiridos pelo Clube para elas.
É interessante a organização, o zelo e o sentimento de compartilhar
em grupo a experiência que toma conta das crianças quando utilizam a
Brinquedoteca e a Biblioteca da forma adequada.  
Uma verdadeira lição de cidadania.

*Entrevista concedida pela Diretora do DEPAM, Margareth Palermo e pela Diretora do DEPAM Adjunta, Carla Sarhan
Mitne.
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Torneio de Tranca

P

ra fechar o ano com louvor, dia 17 de setembro, o Sr. Iskandar Jabbour
promoveu para os amantes do carteado mais um Torneio de Tranca, a 19ª
edição.
Antes das “pelejas”, um grande jantar foi servido para receber com fidalguia
todos os convidados e assim ter aquela tradicional confraternização entre os
participantes. Novamente, o Torneio atraiu um bom público e os vencedores
foram da “casa”. Ficaram com o 1º prêmio as associadas Suad e Salua Abdalla
e na segunda colocação ficou a dupla Shirley Gagliard Fiorito e Valdelice Maria
Pinheiro que também levou o jantar no Restaurante Varanda.
O pacote para o Conrad Punta del Este Resort & Casino ficou com a
associada Roseli Romano Coelho. E o pacote para o Hotel Frontenac quem
levou foi o associado Roberto Fontes.
Mais uma vez o Torneio de Tranca do Sírio contou com o apoio do Hotel
Frontenac, em Campos do Jordão e do Conrad Punta del Este Resort & Casino,
tradicionais amigos do Carteado do Sírio.

Carteado do Sírio no Conrad
A turma do Carteado do Sírio irá ao Hotel Conrad Punta del Este, de 21 a
25 de novembro. 25 casais representarão o Clube. Boa sorte a todos.
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Ponto de Encontro | SOCIAL

Ponto de Encontro

A festa do dia 20 de agosto, o Ponto
de Encontro é sempre um sucesso

O

associado já anota na agenda e aguarda com
grande ansiedade a próxima edição do festivo
Ponto de Encontro. Dia 24 de setembro contou
com a marcante presença da Banda Old Fashion
que movimentou todos os presentes na Boate do
Sírio. Nos intervalos a animação prosseguia, pois
o vibrante DJ Mauricio não deixava a “peteca cair”
e a música rolava solta. Cerca de 150 associados se
divertiram com as atrações e se deliciaram com a
gastronomia apurada do evento. O evento terminou
depois das 3 horas da manhã, pois o grupo musical
não quis repetir o 10º bis. Quem participa, aprova e já
torce para que o próximo Ponto de Encontro chegue
logo, pois desde a edição anterior, um sucesso com a
Banda Voxpop, dia 20 de agosto, todos aguardavam
ansiosamente o dia 24 de setembro chegar.
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Almoço do dia dos pais

O

Salão Nobre foi palco de uma linda confraternização,
dia 8 de agosto. O almoço do Dia dos Pais mobilizou todos
os familiares que compareceram para render homenagens
aos “papais do Clube”. Passaram pelo Salão Nobre “papais”
de todos os tipos, desde os de “primeira viagem” até os
mais experientes. Foi uma linda demonstração de amor e
carinho para aqueles que, mesmo na agitação do dia-dia,
não esquecem um minuto sequer da razão da vida deles:
os filhos, não importando a idade, pois filho será sempre
filho. Não podemos também deixar de destacar o grande
trabalho do Departamento de Bar e Restaurante, com um
cardápio extremamente rico e de muito bom gosto, que deu
um toque principal à homenagem. O evento ocorreu em um
clima de absoluta felicidade, paz e harmonia, que deram o
tom deste dia.
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50 anos de Ballet | CULTURAL

50 anos de Ballet no E. C. Sírio
Homenagem à professora Maria Helena Mazzetti

F

alar do Ballet no Clube é contar a história da professora Maria
Helena Mazzetti, uma das histórias mais bonitas nesses 93 anos de
Clube. Muitas alunas são mães e até mesmos avós e a gratidão ficou
estampada no rosto de cada convidado no coquetel de homenagem à
professora Maria Helena, que ocorreu no dia 25 de setembro. A Boate
lotada foi palco de mais um grande “show” na vida dessa pessoa tão
querida das alunas, das associados, enfim, de todas aquelas que um
dia tiveram a honra de escutar seus ensinamentos e aprender com eles,
levando para a sequência da vida. O evento foi marcado por momentos
emocionantes através do vídeo apresentado com depoimentos incríveis
de alunas, ex-dirigentes e admiradores. O Vice-Presidente Social,
Marco Aurélio Ferreira Lisboa e o Presidente do Clube, Raul Sarhan
compareceram neste dia especial, prestando também suas homenagens.
A REVISTA SÍRIO sente-se honrada e privilegiada em poder contar um
pouco desses 50 anos e em nome de alunas, associados, dirigentes
e admiradores só temos que agradecer por essa lição de vida que
se chama Maria Helena Mazzetti. Bravo! Bravíssimo! Que venham
mais 50.

Conheça um pouco mais da história de
Maria Helena e do Ballet do Sírio
Tudo começou em 1960 quando Maria Helena chegou ao Clube,
mas o Ballet ainda engatinhava. Foi no ano de 1961 que a professora
começou a dar aula de terça e quinta e assim as primeiras alunas

começaram a dar o ar da graça, não era o ideal ainda. Em 1962 houve
o “boom”. A professora Maria Helena já dava aulas de sábado e
domingo, com isso o número de alunas aumentou consideravelmente
e o Ballet do Clube ganhava corpo. E finalmente em 1963 a primeira
apresentação aconteceu, foi no dia das mães. A importância desse fato
foi tão grande que saiu na extinta publicação “A Gazeta Esportiva”, um
jornal histórico. Após isso o Ballet deslanchou e conquistou sua devida
importância no Clube ao longo dos anos. Em 1964 houve o 1º Show
da Casa, em 1967 o Ballet do Clube representou o Sírio no 5º Festival
Nacional de Ginástica, é foi isso mesmo. Até os dias de hoje o Ballet
movimenta e mobiliza toda a comunidade do E. C. Sírio, sempre com
muito sucesso e dedicação.

Curiosidades
Maria Helena Mazzetti foi coreógrafa da cena onde a atriz que
representava a filha de Mazzaropi realiza um recital de Ballet no filme
“O Corintiano” de 1967.
Maria Helena também participou do “Teatro de Fantasia de União”
exibido pela Tv Record quinzenalmente aos sábados. E participou do
“Teatrinho Troll!” exibido aos domingos. E nesses dois programas com
papel de destaque.
A nossa professora participou da comemoração de 100 anos da
ópera “O Guarani” de Carlos Gomes, em Campinas.
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Exposição Artes Plásticas | CULTURAL

XIV Concurso de Artes Plásticas
da Maratona Cultural ACESC

N

o dia 30 de setembro, foram escolhidos os premiados no XIV
Concurso de Artes Plásticas da Maratona Cultural ACESC, aberto para
todos os associados. Das 9 categorias em disputa o Sírio abocanhou 7
premiados, uma performance excelente, que reafirma a vocação artística
de seus associados e por consequência do Clube. Lembrando que as
representantes do Clube foram escolhidas através da Exposição Interna
de Artes Plásticas.

Confira os resultados dos artistas do Sírio
• Cat. Aquarela
Dora Chapchap – 1º lugar
Magali Tock – 2º lugar
• Cat. Pintura Abstrata
Valéria F. Borges Cazzo – 1º lugar
• Cat. Instalação
Florinda Soubihe Boassaly – Apocalipse 3 – 1º lugar
• Cat. Escultura Figurativa
Célia Regina Feres Sallum – 2º lugar
• Cat. Pintura Acadêmica
Juliana Maria Ferraz Sallum – 3º lugar
• Cat. Escultura Abstrata
Maria do Carmo S. Fogaça – 3º lugar
Aconteceu no Sírio!
De 22 a 25 de setembro houve a Exposição Interna de Artes
Plásticas, no Clube, que serviu como Classificatória para o XIV
Concurso de Artes Plásticas da Maratona Cultural ACESC.
Atenção
O Departamento Cultural e o DEPAM realizam a 1ª Exposição de
Artes Infantil. Dia 24/11. Venha participar!!!
Informações na Secretaria Cultural e no Departamento de Esportes.
Em Tempo! - Maratona Cultural ACESC
No XI Concurso de Literatura, realizado no Clube Athlético
Paulistano, o Sírio foi premiado com duas associadas classificadas para
a fase final, são elas:
Débora Gubeissi Dias dos Santos
Modalidade: Conto
Categoria: Juvenil
Obra: O Jardineiro
Juliana Arida
Modalidade: Crônica
Categoria: Juvenil
Obra: Mini Cabeleireiro
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Grupo Teatral Sírio

M

antendo a tradição em ser um celeiro de artistas, o Grupo Teatral
Sírio teve a honra de mais uma vez abrir as cortinas para o público e
apresentar a peça “Casa de Orates”. Nos finais de semana de agosto,
associados e convidados puderam acompanhar mais de perto toda a
desenvoltura do elenco da peça, esse ano com 6 estreantes, que com
certeza representarão o Sírio, em dezembro na entrega dos prêmios
da Maratona Cultural ACESC 2010. A peça conta a história de um
pai rico, com mania de ginástica que quer encontrar um homem com
saúde perfeita para casar-se com sua filha e que possa lhe dar seus
tão sonhados netinhos. Só que a filha planeja fugir com o amado, um
jovem anêmico. Um fato muito positivo que mostra a qualidade do
Sírio nas artes cênicas foi a criação do cenário no próprio Clube pela
professora Ana Paula Jardine.
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Você sabia?
Escrita em 1882, Casa de Orates (palavra de origem espanhola que
quer dizer loucos, doidos) é uma comédia de equívocos que satiriza o
vaudeville francês no estilo de Feydeau e, sobretudo o cientificismo no
final do século XIX, com sua mania de explicar a realidade e o caráter
das pessoas a partir de determinismos biológicos.

5ª mostra de Cinema | CULTURAL

5ª Mostra Mundo Árabe de Cinema

C

om realização do Instituto da Cultura Árabe
(ICArabe), o cinema árabe foi o “artista” principal em
diversos clubes, centros culturais e demais espaços em
mais uma edição da Mostra Mundo Árabe de Cinema,
que alcançou sua quinta edição com muito sucesso.
Com muito orgulho e satisfação o E. C. Sírio foi uma
das “paradas” da Mostra. Nos dias 18 e 26 de setembro
o Clube exibiu filmes importantes como: Os Encantos de
Paloma, América, Harragas, Flotilha da Paz e Ponto de
Encontro. Um bom número de associados e convidados
prestigiou mais esse incentivo à cultura árabe.
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Dia da Família
A

Escola de Educação Infantil Sírio proporcionou uma grande
confraternização de pais e filhos, no dia 28 de agosto. No Dia da
Família, os pais foram convidados para participarem de atividades
durante 2 horas, e assim produzir uma grande integração não só com
os filhos, mais também com os outros pais e colegas. As atividades
consistiam em 4 oficinas, são elas:
• História
• Movimento
• Sucata
• Scrapbook
Com isso os pais e filhos fizeram um rodízio pelas oficinas,
aproveitando um pouco de cada atividade. O detalhe foi que o Dia da
Família serviu para comemorar os dias dos pais e das mães.

Novo Trocador
Uma aquisição de muita utilidade está à disposição na Escola de
Educação Infantil. O Novo Trocador para todos os alunos que usam
fraldas no horário de aula. Geralmente são mais apropriados para os
alunos do maternal.
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Confraternização das Confrarias do Charuto e do Vinho | Bar & Restaurante

Confraternização das Confrarias
do Charuto e do Vinho

P

ela primeira vez o Departamento de Bar e Restaurante, personificado
nas figuras dos seus Diretores, Luiz Flávio Gebara e Cláudio de Almeida
promoveu no dia 25 de agosto, no Terraço do Salão Nobre, a primeira
Confraternização das Confrarias do Charuto e do Vinho. Com boa
presença de convidados, foram degustados vinhos espanhóis e charutos
Monte Pascoal Belicoso.
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Eleição 2010 – Conselho
Superior de Administração
O

dia 26 de setembro foi mais uma data histórica para o E.C. Sírio e seus associados. Como parte integrante desse importante processo
democrático que contribui para o engrandecimento do Clube, foi realizada a Eleição para o Conselho Superior de Administração. Com grande
presença de associados foram eleitos 60 conselheiros, entre 119 candidatos, para 4 anos de mandato, com início em outubro de 2010.

Conheça os eleitos:

1 ANDRE GESINI
2 BASSIL HANNA NEJM
3 ISKANDAR R. JABBOUR
4 FÁBIO TRABULSI
5 FELIPE FARAH
6 BASSIL HANNA NEJM FILHO
7 FRED FARAH
8 LIA MARA JORGE ALOE
9 MARCOS TRABULSI ASHCAR
10 CELSO FELIPE ANAUATE - (ALEMÃO)
11 ANTONIO KEHDI - (TINOIA)
12 FÁBIO EDSON BUNEMER
13 ROBERTO BADRA SALLUM
14 IBSEN PULEO UVO
15 JOSÉ BERENGUER SUKARIE
16 FERNANDO H. S. BATANERO - (CEBOLA)
17 RODRIGO DIB - (DIB)
18 WASFI MUSSA TANNOUS HANNA
19 CESAR IBRAHIM DAVID - (GUS GUS)
20 JOÃO CARLOS BIANCO
21 MARCO AURELIO FERREIRA LISBOA
22 ANDRÉ MOUACCAD
23 LUCIANO ZAHR RAZUCK
24 MAURICIO BRUNA
25 LUCIANA CABARITI
26 NELSON SKAF BUNCANNA - (NELITO)
27 SERGIO QUINTERO
28 RAFAEL EID YOUSSEF
29 ANTONIO JORGE BONDUKI HELITO - (JOCA)
30 MARCOS ABBUD HAJJAR
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31 EDUARDO K. SARHAN - (SARHAN)
32 ANDRE PIRES DE ANDRADE KEHDI
33 MARCOS FERES SALLUM
34 JOSÉ NICOLAU ABDUCH
35 FLAVIO GATTAZ - (GATTAZ)
36 MURCHED OMAR TAHA FILHO
37 MARCELO DOS ANJOS
38 ELIAS ARIS - (BONI)
39 DANIEL EID YOUSSEF
40 FERNANDO BADRA MALUHY
41 TITO LIVIO CILENTO PÁSSARO
42 GABRIEL SAYEGH
43 GUSTAVO GELATI AMBAR
44 BERNARDO BADRA MALUHY
45 LAMYS MITRI
46 MARCELO DE GOUVEIA SAHAD
47 LUIS GUSTAVO S. MONTORO
48 JOÃO MAURICIO RAHUAN
49 JOSE ROGERIO S FARHAT - (FARHAT)
50 LUCIANO DE OLIVEIRA FERRARO
51 RODRIGO CURI DE LIMA
52 RENATO T. ASHCAR - (BAIANÃO)
53 MARCOS RENATO SCHAHIN
54 ROGÉRIO THAMER
55 LUIZ FERNANDO S. MONTORO
56 JOSÉ LUIZ CAETANO
57 GUSTAVO DE OLIVEIRA FERRARO
58 RENATO ALBERTO NAUFAL
59 ROBERTO NACCACHE
60 MARCOS DEMETRIO HAIK

Administrativo | GERAL

Administrativo

Viveiro

O

segundo semestre está movimentado para o Departamento
Administrativo do Clube, que literalmente tem colocado
a “mão na massa”. Após a entrega da Brinquedoteca e
Biblioteca Infantil e da Quadra de Areia, o trabalho não para
e vem mais novidades por aí até dezembro, acompanhe:
•
•
•
•
•
•

Viveiro
Nova Sala da Diretoria
Sala Jovem
Piscina Coberta e Aquecida
Novo Bar da Piscina
Novo Elevador

As melhorias vão além dos associados, no dia 18 de setembro
foi entregue a Sala de Convivência dos Funcionários, um
espaço para que o funcionário possa se distrair e se integrar,
criando um clima amistoso e favorável para o ambiente de
trabalho. A Sala possui: mesa de ping-pong, mesa de futebol
de botão, pebolim e mesas para jogos de tabuleiro. A Diretoria
do E. C. Sírio está de parabéns por mais essa iniciativa.

Finalização da Piscina Coberta e Aquecida

Atenção!
Seguindo as normas da legislação de acessibilidade, o
Sírio possui vagas de estacionamento para deficientes e
idosos, todas devidamente indicadas e sinalizadas. Utilize
com consciência e respeito, pois assim você também
estará colaborando para o bem-estar de todos.

Vale a pena lembrar!
O Clube possui mais um espaço voltado para facilitar a vida
de quem cuida dos “pequenos sócios”. Papais, mamães,
vovôs, vovós, babás... podem usufruir da completa estrutura
do Vestiário da Família para aqueles “imprevistos” de última
hora: trocar uma fralda, um banhinho, troca de roupa e
etc. Está localizado na entrada do Vestiário Feminino,
mas não se preocupem, o espaço é totalmente isolado
do vestiário para o uso do público em geral. Utilizem!
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Futura Sala Jovem

Sala de convivência dos funcionários

Novo Elevador

Vagas para deficientes e idosos
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CONSCRE 2010

Sr. Rezkalla Tuma com sua esposa, Norma Tuma e a
homenageada da noite, Claude Fahd Hajjar

O

Sírio mais uma vez marcou presença na homenagem anual das
Comunidades de Raízes Estrangeiras, realizado no dia 31 de agosto,
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A comunidade
árabe foi representada pelo Diretor de Relações Institucionais do
Sirio e conselheiro do CONSCRE, Rezkalla Tuma, que teve a honra
de homenagear a Dra. Claude Fahd Hajjar, como personalidade.
Após a solenidade, o Esporte Clube Sírio representou com muita
propriedade a comunidade árabe na gastronomia e nas danças
típicas com belíssimas apresentações de Dança do Ventre e Dabke
no Hall Monumental da Assembleia, rendendo aplausos efusivos do
Sr. Rezkalla Tuma, que cravou ao final do espetáculo: “a presença
do Sírio aqui hoje foi fantástica, simplesmente hors concours”.
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Diretoria Executiva
Gestão 2009-2010
Presidente
Raul Sarhan
Vice-presidente Administrativo
Marcelo Audi Cateb
Vice-presidente Social
Marco Aurélio Ferreira Lisboa
Vice-presidente de Esportes
Fábio Edson Bunemer
Secretário Geral
Fabio Kadi
Diretor Secretário
Cesar Ibrahim David
Diretor Secretário Adj.
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
Jabbour
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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

