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Alberto Chaibub, nascido no dia 27 de julho de 1930 em Tanabi, interior de São Paulo. 

Filho de Maria Chaibub e Elias Chaibub. Foi casado com a Sra. Maria Thereza Martins 
Chaibub, com quem teve os filhos: Maralice, Ricardo, Marcelo e Alberto 

Encontrou muitas dificuldades em seu caminho, porém, lutador, nunca se esquivou a 
nenhuma delas, foi engraxate, vendedor de frangos vivos e ovos, jornaleiro, contador no 
Departamento de Água e Esgoto, economista, corretor de imóveis, proprietário de uma loja de 
armarinho na famosa Rua 25 de Março e fundador da Brother's Tour, respeitável empresa de 
Turismo desta Cidade. 

No Esporte Clube Sírio, durante 14 anos, foi Diretor de Sede, Tesoureiro, Paisagista, 
Diretor de Basquete e outros cargos no setor esportivo. Além disso, praticou atletismo e remo 
no São Paulo Futebol Clube na época que sua sede encontrava-se situada nas margens do 
Rio Tietê, no Canindé onde, atualmente, encontramos nas proximidades a Praça Elias 
Chaibub- delimitada pela Associação Portuguesa de Desportos. 

Foi membro do Rotary Clube de São Paulo, cursou a Escola Superior de Guerra e Vice 
Presidente da Ordem dos Economistas do Brasil no biênio de 1978/1979. 

Também viveu outras vidas (personagens), representou o "Deus do Comércio" em 
show realizado no Teatro Santana quando da sua formatura como Contador pela Faculdade 
Alvares Penteado, no Largo São Francisco, e em 1972, viveu o papel de "Dom Pedro I'', 
apresentando-se nos programas apresentados por Hebe Camargo e Silvio Santos. 

Em 2.009, apresentou o programa de TV na internet chamado Melhor Idade, somando 
mais de 30 vídeos, que reprisa no seu site: www.bubtv.com.br 

Dedicou sua vida a família, ao trabalho, aos amigos e às questões sociais. 

Sua vida empresarial sempre foi pautada pela ética e profissionalismo, mostrando-se 
sempre digno, amigo e comunicativo, receptivo a todos que o abraçavam. 

Vale destacar o trabalho expressivo que desempenhou a partir de 2008, quando se 
tomou membro da Maçonaria, na Loja Pensamento e Luz - 2700. Dedicou-se, com entusiasmo, 
na defesa dos menos favorecidos quanto aos direitos sociais o que lhe rendeu o 
reconhecimento e diversas homenagens e, a que mais o emocionou foi a Medalha de Honra do 
Mérito concedida pela GOSP - Grande Oriente de São Paulo. 

No seio familiar foi um esposo exemplar, pai dedicado e um amoroso avô para os 
netos: Natasha, Carol, Gustavo, Nathalie, Ricardinho e Bruno. 

Alberto Chaibub - Bub como era conhecido em seu círculo familiar e de amizades, pode 
ser considerado um modelo de bem viver, aproveitou as lições que a vida lhe ensinou. E, 
segundo ele, a primeira lição e, a mais fácil de todas: sorrir sempre e pensar que a vida é bela. 
Quanto as outras ele dizia que poderiam ser encontradas no seu livro "O homem que nasceu 
para viver 100 anos". 

Pela relevância que esse ilustre cidadão representou para São Paulo, nada mais justo 
que a Cidade se curve ao anseio dos familiares e amigos prestando-lhe a homenagem ora 
proposta. 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/05/2018, p. 91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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