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130 Anos de Imigração Libanesa no Brasil
Oficialmente, a imigração libanesa para o Brasil
teve início em 1880, incentivada pela visita que, em
1876, D. Pedro II fez ao Líbano. Em 130 anos, o Brasil
formoua maior comunidade do mundo, atualmente
estimada em 7 milhões de libanesese descendentes,
sendo 2 milhões apenas na Grande São Paulo. A data
foi comemorada com muitos eventos e marcada
pela visita do presidente do Líbano, General Michel
Suleiman,ao Brasil, em abril deste ano, quando foi
recebido pelo PresidenteLula e homenageado no
Clube Monte Líbano, em evento que reuniu 1.500
pessoas. Na ocasião, Suleiman lembrou a importância

das associações que mantêm viva a cultura libanesa
no país. Para o Centro de Estudos FamilyD,foi um
ano de muitas atividades. As matérias exibidas
nas TVs e jornais contribuíram para a divulgação
do nosso trabalho e ampliaram o interesse sobre
a imigração e a cultura libanesa no país. Para o
próximoano, pretendemos ampliar nosso trabalho
e a divulgação das nossas atividades, pelo nosso
site www.familyd.net ou em visitas monitoradas,
que pretendemos organizar com grupos específicos.
Perdeu alguma matéria e quer assistir? Os vídeos
estão disponíveis em nosso site. Confira!

Projeto Crônicas de uma Cultura Peculiar
Desde 2007, o Centro de Estudos da família Duailibi foi
oficializado como Centro de Estudos da Imigração Libanesa
no Brasil. O objetivo da instituição é dar prosseguimentoa
pesquisas e projetos envolvendo a produção e divulgação
da cultura libanesa no Brasil. O projeto “Crônicas de
uma Cultura Peculiar” foi aprovado pela Lei Rouanet e
publicado no Diário Oficial, estando apto para receber
doações. O projeto prevê a realização de novas entrevistas
(relatos orais), que darão origem a um livro de crônicas,

contando curiosidades e memórias afetivas dos imigrantes
no Brasil. Para quem paga imposto de renda, é uma
excelente oportunidade de patrocinar um projeto sem
custos, já que o projeto tem 100% de isenção, ou seja:
os doadores abatem o valor integral da doação em seu
imposto de renda. Pessoas físicas podem doar até 6% do
imposto devido e pessoas jurídicas, 4%. Para conhecer
melhor o projeto e saber como doar, acesse www.ceil.org.br
ou entre em contato pelo telefone (11) 3079-4564.

Natal em Família
As festas de fim de ano são momentos propícios
para reuniões familiares e reaproximação com as
pessoasque amamos. Nós, do Centro de Estudos
FamilyD,desejamos que essas reuniões sejam sempre
verdadeirase repletas de amor. Que as mesas fartas
alimentem corações e almas com os sabores e os

valores que só uma festa em família tem. E não se
esqueçam de compartilhar conosco as imagens
das celebrações. Enviem fotos para nosso site e
mensagens para que, em 2011, toda a família possa
estar unida, ainda que virtualmente, compartilhando
grandes momentos. Boas festas!

Álbum D

1. Christianne Mintenbeck Duailibi e o marido, Stephan, visitam
o Centro de Estudos, em São Paulo, em novembro. O casal mora
na Alemanha e fez questão de, em viagem pelo Brasil, conhecer
os trabalhos e o acervo da família. 2. Gabriela e Gustavo, filhos
de Christian Younes Duailibi e Ana Paula. 3. Annete Trahan, que
mora no Canadá, esteve no Brasil em outubro e fez questão
de visitar os familiares. Na foto, um momento carinhoso dela
com Roberto Duailibi (Robertinho). 4. Luciana, filha de Isabel de

FátimaMonteiro Duailibi da Costa e Luciano, sonha em seguir a
carreirade modelo. Alguém duvida que será um sucesso? 5. Vocês
lembram da bebê Hipoglós? Pois é, o orgulho dos papais Roberto
e Myrelle cresceu, mas continua encantando. Na foto, Lara com
o pai, no Rio de Janeiro. 6. Lembram dos trigêmeos? Agora com
três anos, Raphael, Pietra e Mickael continuam fazendo a alegria
da família. E logo terão companhia, já que a mamãe Mellisa
e o papai George estão esperando uma menina, a Thalita!
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