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Roosevelt Hamam, empresário, professor e líder de classe no setor de eventos,nasceu 

no Município de São João da Boa Vista, em 30 de julho de 1931. Quando tinha dois anos de 
idade, sua família mudou-se para São Paulo. Com 16 anos participou de um concurso na 
emissora Rádio Difusora (ZYN8) para contratação de locutores, conquistando o 2º lugar. 
Apesar da pouca idade, desenvolveu atividades de locutor, produtor e animador de auditório. 

Roosevelt foi contrato pela Record TV, onde atuou até 1966, tendo recebido o Prêmio 
Roquete Pinto, em 1956, como o melhor locutor de São Paulo. Além de outras funções 
relacionadas, integrou o Departamento de Jornalismo, recebendo a outorga de novo Prêmio 
Roquete Pinto, em 1957, da reportagem da Record. Recebeu ainda a premiação do Quem é 
Quem, Troféu Imprensa, Troféu Melhores do Ano, Título de Cidadão Ilustre de Montevidéu e o 
Prêmio Caio - Homem do Ano do Setor de Eventos. 

Em paralelo as suas atividades profissionais, dedicou-se à formação acadêmica, dando 
seus primeiros passos como empresário. Em 1955 ingressou na Faculdade de Direito da 
Universidade Mackenzie, recebendo o diploma de Bacharel em Ciências Jurídicas-e-Sociais 
em 1959. 

Com seu irmão Marcilio, fundou uma agência de propaganda que já contava com a 
perspectiva de clientes de projeção, fator que prevaleceu na sua opção, não só pela 
experiência no ramo da Comunicação, como também pelo fato do falecimento de seu pai, que 
deixou a família, mãe e irmãos solteiros sob sua responsabilidade. 

Em 1967, com pioneirismo e espírito empreendedor, fundou a primeira empresa 
brasileira especializada em eventos, a Beta Empreendimentos, com ênfase em congressos, 
seminários e exposições paralelas. O resultado positivo da empresa foi determinante para sua 
contratação pela Alcantara Machado, responsável pelo projeto do Parque Anhembi, o primeiro 
grande centro de feiras e convenções do Brasil. 

Roosevelt, como Diretor da Alcantara Machado Congressos, participou desde o 
planejamento até a construção do Palácio das Convenções do Anhembi, inaugurado em 1972. 
Inicialmente, a maioria dos eventos que lá se realizaram foi organizada pela Alcantara, 
posteriormente, com o advento de concorrentes e novas empresas organizadoras, sua 
ocupação foi intensa e frequente, tornando-se uma referência histórica para o setor de eventos 
em todo o Brasil. 

Em 1982, juntamente com sua esposa Wilneide, coordenadora de eventos, fundou a R. 
Hamam Eventos, tendo ainda a Alcantara Machado como fundamental parceira. Anos depois, 
com a entrada de seu filho Rogério, recém-formado como bacharel em Administração de 
Empresas, a empresa passou a ter maior independência e outros grandes clientes diretos. 

Foi convidado pela Faculdade de Comunicação e Marketing da FAAP para a criação de 
uma disciplina específica de organização de eventos, até então inexistente nas instituições de 
ensino no Brasil. Nessa condição, além de Professor Titular, durante 40 anos, foi Coordenador 
do Curso de Relações Públicas por 20 anos. 

Durante sua trajetória, participou ativamente do setor associativo, tendo ocupado o 
cargo de Presidente do Conselho Diretor e do Conselho Deliberativo da ABEOC - Associação 
Brasileira de Empresas de Eventos - Regional São Paulo e depois, Nacional. Foi Presidente e 
Vice-Presidente da COCAL - Confederação das Associações Latino-Americanas de 
Congressos e Afins, no início deste século. É cofundador e por 3 vezes eleito Vice-Presidente 



do SINDIPROM - Sindicato das Empresas Promotoras, Montadoras e Organizadoras de Feiras, 
Congressos e Exposições. É fundador, tendo também exercido o cargo de Presidente da 
Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Foi 1º Vice-Presidente do SPCV&B - São Paulo 
Convention & Visitors Bureau, Diretor da AMITUR - Associação dos Municípios de Interesse 
Turístico do Estado de São Paulo, Diretor da APIC - Associação Paulista de Intérpretes de 
Conferência e Membro Honorário do IBEV - Instituto Brasileiro de Eventos. 

No campo do Direito, foi idealizador e cofundador do Partido Acadêmico Democrático. 
Durante três anos, como representante empresarial da classe, exerceu o cargo de Juiz 
Classista da 9a Junta de Conciliação e Julgamento, do Tribunal Regional do Trabalho de São 
Paulo. Recente mente, foi cofundador da ABAMACK - Associação dos Bacharéis da Faculdade 
de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, tendo ocupado durante seis anos o cargo 
de Presidente do Conselho Deliberativo da entidade. 

Pelas razões acima expostas, rogo pelo voto favorável dos Nobres Pares a esta justa 
homenagem. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/09/2019, p. 149 
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