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 No próximo dia 1ª de julho, a roda 
denteada do Rotary International, que gira de 
forma contínua com vistas à formação e 
aprimoramento das futuras lideranças rotárias, 
dará mais um giro. 
 No ano rotário 2013-14, os rotarianos 
foram conclamados pelo presidente do RI, Ron 
Burton, a Viver Rotary, Transformar Vidas. Ele 
ressaltou a importância do desempenho de um 
papel significativo de cada rotariano, do 
engajamento nas atividades do clube, das 
contribuições e do 
reconhecimento de 
cada uma delas. Essa é 
a forma, destacou ele, 
de levar os serviços do 
Rotary adiante.
 I n s p i r a d o 
pelos ensinamentos de 
Confúcio, que disse: 
“É melhor acender 
uma vela do que 
amaldiçoar a escuri-
dão”, o presidente 
eleito 2014-15 do RI, Gary Huang, escolheu 
“Faça o Rotary Brilhar” como lema de sua 
gestão. Pediu assim que cada rotariano “acenda 
uma vela” e ajude as pessoas necessitadas por 
meio de projetos humanitários.
 Esse mesmo filósofo chinês, que teria 
vivido no século XXV A.C., também nos disse: 
“Conte-me e eu esqueço. Mostre-me e eu 
apenas me lembro. Envolva-me e eu 
compreendo”. Essa é a maneira como vivemos, 
pensamos, sentimos e trabalhamos no Rotary. 

PALAVRAS DO PRESIDENTE - ESPECIAL “REUNIÃO FESTIVA DE POSSE”

É dessa forma que as lideranças rotárias devem 
atuar em seus clubes, engajando seus compa-
nheiros e criando as condições para servir mais 
e melhor as suas comunidades. 
 Ao completar 25 anos, o Rotary Club 
de São Paulo - Pacaembu tem o privilégio de 
contar com o companheiro Marco Antonio 
Gazel, um de seus fundadores, Presidente 
1993-94 e Governador do Distrito 4610 do RI 
no ano rotário 1999-2000, mais uma vez 
exercendo a sua presidência. Junto com sua 

esposa e nossa 
valorosa compa-
nheira de clube, 
Emira, esse casal é de 
invejável dedicação 
ao Rotary, aos seus 
projetos, programas e 
atividades; é um casal 
de notável devoção e 
prontidão, reflexo de 
sua generosidade, 
para sua família e 
amigos, casal qual 

serve de referência a todos nós.
 É, pois, motivo de muita alegria e 
orgulho termos à frente de nosso clube, numa 
data tão especial, rotarianos capazes de 
transmitir de forma tão clara e objetiva os 
valores do companheirismo, da integridade, da 
liderança, da diversidade e dos serviços 
humanitários, que são a base do Rotary.
 Sob a vossa liderança, e iluminados 
por Deus, é certo que o Rotary Club de São 
Paulo – Pacaembu irá brilhar . . . e muito!

AGENDA DO CLUBE
JUNHO

Hoje 03/06 – 19h30 – Reunião Festiva de 
Posse do Conselho Diretor e do Presidente 

2014-15, companheiro Marco Antonio 
Gazel

10/06 – 19h30: Reunião do Conselho 
Diretor

– 20h30: Reunião Ordinária

17/06 – 20h30: Reunião Festiva – 
Apresentação “Quem Sou Eu” pelo 

companheiro Geraldo Acerbi e 
Comemoração dos aniversários dos 

meses de maio e junho 

24/06 - Reunião transferida – Posse do 
Governador Ivo Nascimento

01/07 - Reunião transferida – Posse do 
Posse do Conselho Diretor e do Presidente 

2014-15 do RCSP Memorial da
América Latina

O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS
TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO MELIÁ 

PAULISTA (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. 
CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

Visite nosso site: 
http://www.rotarypacaembu.org.br

E nosso Facebook:
https://www.facebook.com/rotarypacaembu

Do que nós pensamos, dizemos ou 
fazemos:

1. É a VERDADE?
 2. É JUSTO para todos os interessados?

3. Criará BOA VONTADE e
MELHORES AMIZADES? 

4. Será BENÉFICO para  todos

Prova
Quádrupla

Abelardo Marcos Jr.
Presidente 2013-14

Aniversários:

03/06 - Karin, �lha do companheiro Sergio
08/06 - companheira Ana Paula

Club de São Paulo - Pacaembu
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MENSAGENS PARA O PRESIDENTE GAZEL
Presidente Gazel e Emira,

 Eu, Bernadete e a Ana, desejamos  a 
vocês uma  gestão harmônica, dinâmica e com  
muitas realizações, pois experiência e conheci-
mento vocês têm.
 Parabéns Abelardo e Maria Helena pela 
ótima gestão!!

Um  forte  abraço.

Scatolini e Bernadete

Marco,

 Que você tenha sabedoria para assimi-
lar as inovações, otimismo para as atividades e fé 
para cumprir sua missão na presidência do 
Rotary Club de São Paulo-Pacaembú. Com estes 
versos de A. Brico, desejo-lhe felicidade . . .

“Caminho . . . a gente acha.
Desafio . . .  a gente enfrenta.

Vida . . . a gente inventa.
E sonho . . . a gente realiza.”

Maiby Aranha

Gazel e Emira,

 Há dois anos atrás nos os saudamos de 
uma maneira contrária, EMIRA E GAZEL. De 
qualquer forma, o casal continua esbanjando 
dedicação e amor para com o Rotary Club de 
São Paulo Pacaembu, propondo-se, mais uma 
vez, fazer de tudo o que estiver ao seu alcance 
para atingir todas as metas da governadoria, 
dedicando-se  de corpo e alma ao nosso Clube, 
e, em particular, fazendo-o representar em todas 
as obrigações rotárias, dedicando-se sempre ao 
companheirismo e a amizade entre os compa-
nheiros. E, isto vocês são mestres em fazer. Seja 
pela experiência do casal na época em que foram 
governador e primeira dama, seja por sua 
dedicação e perseverança na solução de todos os 
problemas, dos mais fáceis aos mais difíceis, seja 
por sua vontade de lutar.
 O fato é que neste ano em que o 
Pacaembu completa 25 anos de idade, ninguém 
mais indicado para comandar o Clube do que 
vocês.

Temos a certeza de que esta será
uma grande gestão.

Rosani e Serjão

Ao casal de Amigos!

 É com enorme prazer e satisfação de 
tê-los como casal presidente 2014-15.
 E que seja uma gestão de enorme 
Sucesso e Prosperidade, estendida a Todo o 
nosso Grupo.

Um Abraço a Todos!

Ricardo H. Alves Almança

Companheiro Gazel,

 Desejo muito sucesso na sua nova 
jornada e que possamos juntos fazer o RCSP 
Pacaembu brilhar.

Conte comigo para manter esta chama acesa.

Rachel Buzzoni

Queridos padrinhos, Gazel e Emira

 Há 2 anos e 6 meses cheguei no clube e 
fui muito bem recebida por todos, mas foram vocês 
que me escolheram para afilhada. Digo vocês 
porque acredito que a gente escolhe quem nos 
escolhe. Vocês me deram amor de família em 
momentos imprescindíveis aqui em São Paulo. Eu, 
recém chegada, em uma cidade desconhecida, fui 
acolhida como membro de sua família. Sei que 
ainda tenho muito a aprender com vocês, pois 
presenciei muito: do amor de pai e mãe; do amor 
de avós; do amor de companheiros; e também de 
perseverança, de força e, de luta. O que desejo à 
vocês é que Deus abençoe vocês e lhes brinde 
com ainda mais conhecimento, discernimento, 
inteligência, persistência para dirigir esse clube 
que é um presente nas nossas vidas. Parabéns por 
mais essa conquista e esse desafio. Contem 
comigo sempre!

Ana Paula Sanches

 Sob a orientação do nosso oráculo Ivo, 
seu padrinho, ele chegou devagar, manso, com 
uma oração inspiradora no início e no fim das 
reuniões. Aos poucos demonstrou todo o seu 
potencial de líder nato, organizado, empreende-
dor, tanto assim que a sua prestigiosa gestão 
ganhou todas as honrarias do Distrito. Ao lado de 
Maria Helena, nos propiciou um ano de grandes 
atividades, muito trabalho e muito brilho para o 
nosso clube, deixando uma marca inconfundível 
entre os todos os clubes do Distrito 4610. Parabéns 
Abelardo e Maria Helena pela profícua gestão.
 A página a cada ano vira. A fila anda. E lá 
de trás, alguém que já esteve no comando do clube 
e no Distrito, para nossa honra e orgulho. Volta 
novamente a ocupar o lugar n. 1, num momento 
especial, num ano especial. Precisávamos de 
alguém com grande experiência, não só de clube, 
não só de Governadoria, mas de Rotary em si. 
Retorna a nos comandar o Companheiro Gazel, 
com a ajuda da companheira Emira. Sem palavras. 
Difícil no Distrito 4610 encontrar dupla tão 
dinâmica. Acho que não existe. Estão em todas, 
ajudando todos – clube, Governadoria, Distrito, 
Rotary Internacional. Abraçam a causa com 
vontade e denodo. A cada fala dele, ainda se vê 
um grande brilho nos seus olhos. E que esse brilho 
seja captado por todos nós, para que possamos 
desenvolver mais um ano de grande trabalho. 
Como dizem os jovens, “bora” para um novo ano 
de trabalho.

Annaluiza e Celso Buzzoni – Presidente 95/96

 Ao casal Emira e Gazel, mais uma vez à 
frente do clube, desejo que vocês exerçam a 
liderança com amor, justiça e grandes realizações. 

É o que espero e desejo, de sua afilhada,

Elenita

Gazel,

 Desejamos muito sucesso em sua gestão.

Conte com a nossa colaboração para repetir os 
bons resultados anteriores.

Cirino e Marian



MENSAGENS PARA O PRESIDENTE GAZEL

 Nosso agradecimento ao casal 
Abelardo Marcos Junior e Maria Helena 
Coelho Nepomuceno, pelo maravilhoso ano 
na condução de nosso clube de Rotary. 
Companheiro Abelardo, como você mesmo 
disse, sua história em Rotary começou cedo e 
desde então reconhecia a importancia do 
Rotary em nossas vidas, agora você pode 
afirmar que juntamente com outros compa-
nheiros cumpriu o lema rotário de "Viver 
Rotary, Tranformar vidas", sua dedicação, 
liderança, carisma e exemplo de convivência 
ficarão para sempre em nossa lembrança. 
 Ao companheiro Marco Antonio 
Gazel nossa certeza de sucesso e alegrias 
para nosso clube de Rotary, pois seu 
dinamismo, carinho, companheirismo e boa 
vontade trarão como sempre momentos de 
realizações e de superação dos ideais rotários. 

Votos de felicidades ao querido casal
Emira e Gazel.

Ivo e Elizabeth

Meu caro Presidente Gazel e Companheira 
Emira,

 As boas vindas á essa nova gestão 
2014/15 é unânime em nosso clube. O nosso 
querido "Pacaembu" só tem a agradecer a 
atuação desse casal que nos dá o exemplo de 
dedicação e eficiência nos trabalhos rotários 
assim como na conduta profissional familiar e 
de amizade. A experiência de ambos e o amor 
declarado ao Rotary nos anima a nos dedicar 
de corpo e alma ao clube.
 Quero também parabenizar ao 
querido presidente Abelardo que com maes-
tria dirigiu os trabalhos do clube tendo ainda 
uma inestimável e belíssima contribuição da 
Maria Helena que se desdobrou em nos fazer 
felizes em todos os momentos desse 2013/14.

Abraços,
Manoel J. R. Valle Neto e Vera

Queridos Companheiros Gazel e Emira,

 É com muita alegria que recebe-
remos o seu comando durante este que será o 
ano do Jubileu de Prata do Rotary Pacaembu. 
A você, Gazel, que é um dos nossos associa-
dos fundadores, e que junto com a Emira, 
forma um dos esteios do nosso clube, deseja-
mos pleno sucesso de seus projetos e mais um 
ano de realizações do Pacaembu.
 Abelardo, somos agradecidos pelo 
empenho e competência com que nos geriu 
neste ano. Somos uma equipe coesa, amiga e 
realizadora, e junto com Maria Helena, você 
deixa o comando do nosso clube com a 
marca de quem contribuiu positivamente 
para o nosso crescimento rotário.

Luiz e Cecília Bortoli

 Ao nosso querido presidente, 
desejamos uma gestão cheia de projetos e 
companheirismo.

Um grande abraço ao casal Gazel.

Casal Martins

 Neste momento nosso clube vive dois 
acontecimentos marcantes:
 - Um é o encerramento da brilhante 
gestão do presidente Abelardo, marcada pela 
simpatia, pelo companheirismo e evidente-
mente pelo trabalho do presidente, de sua 
esposa Maria Helena e de sua equipe, que 
manteve o Pacaembu entre os clubes de 
destaque do Distrito. Quase que parafraseando 
nosso presidente, agradecemos por nos ter 
brindado com seu trabalho durante este ano 
rotário e que continue nos prestigiando com 
sua atuação para o engrandecimento de nosso 
clube e do Rotary;
 - O outro momento é a posse do 
nosso governador e sempre companheiro 
Gazel, que de forma muito justa, evidente-
mente não desmerecendo nenhum dos demais 
companheiros, assume mais uma vez a 
presidência do nosso Pacaembu, neste ano 
festivo em que comemoramos o nosso jubileu 
de prata. Gazel e Emira, vocês vivem Rotary, é 
certeza de um ano triunfante para o Pacaembu. 
Que a luz divina ilumine os seus atos e que 
mais uma vez brilhe a sua gestão.

Conte conosco.

Márcia e Bispo

 Estamos nos aproximando dos 25 
anos de existência. A roda rotária completa 
mais um giro e com ela, gira também o 
Conselho Diretor.
 Para esta mensagem, inicio cumpri-
mentando, felicitando o nosso  atual Presidente 
Abelardo e sua esposa Maria Helena, pelo 
entusiasmo e dedicação  no desempenho de 
suas funções, elevando sempre, com destaque 
o nome do querido Rotary Club de São Paulo – 
Pacaembu. Parabéns, Abelardo e seu Conselho 
Diretor. Obrigado.
 Gazel e sua esposa Emira, que casal 
espetacular para nos liderar durante a comemo-
ração da “Bodas de Prata” do nosso Pacaembu. 
Conhecimento, experiência, dedicação, 
interesse e acima de tudo, amor, pelo nosso 
Pacaembu, não faltam a este Casal Amigo. 
Felicidades.

Jayme e Sydney

 Desejo sucesso, sorte, coragem, 
paciência e muita fé para uma gestão de 
grandes realizações e inovação!

Nossos pensamentos estão com vocês!

Abraços,
Antonio Carlos e Renata

Queridos Marco Antonio e Emira Gazel,

 Vocês sabem da enorme admiração e 
apreço que tenho por vocês dois, e esses 
sentimentos só fazem aumentar conforme me 
aproximo mais e os conheço cada vez melhor.
 Sinto grande orgulho de ser hoje uma 
companheira de clube, e poder ter em vocês, 
além de lideres, também amigos.

Desejo sorte neste ano rotário, e muito 
sucesso sempre.

Maria Beatriz Garcia Russo

 Uma satisfação muito grande em ter a 
oportunidade de deixar uma mensagem aos 
nossos companheiros Gazel e Emira. Ambos 
sempre prontos para tudo e em todos os 
sentidos, rotarianos dos mais dedicados que 
orgulha o nosso Rotary Club de São Paulo - 
Pacaembu. Padrinhos dos padrinhos, lado a lado 
com cada companheiro em todos os momentos. 
Companheiro Gazel, Profissional que exerce com 
Sacerdócio sua atividade, ilibado, sempre se 
colocando de forma objetiva e segura, exemplo 
de ética e perseverança. Embora com solida 
experiência em Rotary, se entregam com humil-
dade, responsabilidade e empenho para nos 
representar em um ano tão importante para o 
Rotary e para nosso clube em especial. Nosso 
desejo para que esse ano seja de muitas novas 
conquistas e que Deus lhes abençõe sempre.
 Ao Presidente Abelardo e Maria 
Helena, nossos parabéns pela forma magnifica 
na condução de nosso Clube na gestão que se 
finda, nos trouxe muitas informações sábias, de 
forma dinâmica ,organizada e sublime, isso  fará 
parte da historia do RC Pacaembu de excelentes 
lembranças .Meus agradecimentos pela paciên-
cia em um ano de muitas dificuldades para mim 
e minha família , pelas ´palavras de consolo e 
paciência nas minhas ausências, sua gestão 
deixará saudades Presidente.

William e Fátima

Gazel,

 Hoje é um dia especial, pois você 
toma posse como presidente de nosso Rotary 
Club de São Paulo Pacaembu, que está 
completando seus 25 anos!
 Que você obtenha através de seu 
trabalho e liderança, um ano profícuo, de 
grandes projetos e muito companheirismo. 

Parabéns pela posse e muito sucesso!
 Abelardo, você entrou com muita 
vontade de trabalhar, "Vivendo Rotary e Transfor-
mando Vidas"e fez jus aos seus objetivos!
 Com seu trabalho e liderança, 
conseguiu atingir todas as metas estabelecidas 
pelo Distrito e manter nosso Rotary Club de São 
Paulo Pacaembu, sempre ativo e muito unido, 
com excelentes reuniões de trabalho e compa-
nheirismo.Parabéns pela ótima gestão!

Um abraço de Acerbi e Roseli

A vida é feita de ciclos que abrem e fecham.
Hoje vivenciamos isso em nosso clube. Encerra-
se mais um trabalho feito com competência, 
dedicação e entusiasmo dirigido pelo nosso 
companheiro presidente Abelardo, que com 
certeza seguirá nos brindando com sua tão 
preciosa contribuição no ato de servir.

Obrigado, presidente!

Governador e futuro presidente Gazel, sua 
experiência e dinamismo seguramente trará, 
nessa nova gestão, a continuidade renovada do 
trabalho de comprometimento, servidão, respon-
sabilidade e transformador de vidas que a 25 
anos permeia o Rotary Club São Paulo 
Pacaembu.

Sucesso sempre!

Joel e Dalila


