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Quem Sou Eu

 Na reunião festiva 
do dia 18/02 tivemos um 
momento muito especial 
no RCSP Pacaembu. Houve 
a apresentação do “Quem 
Sou Eu” pela nossa 
companheira Maiby.

 “Proust, que de gente entendia como 
ninguém, descreve o envelhecer como o mais 
abstrato dos sentimentos humanos.” Assim 
iniciou sua fala a  querida “tia” Maiby (assim 
carinhosamente chamada por todos). Foi um 
momento rico em emoções, em que ela nos 
deu uma verdadeira lição de vida, falando de 
suas experiências e relatando fatos marcantes.

 Ao final, quis ela prestar uma 
homenagem ao casal Marco e Emira Gazel, 
seus padrinhos em Rotary, manifestando a 
importância e alegria de participar da  vida 
rotária e conviver com seu companheiros.
 “Não fora o entorno e seus espelhos, 
netos que nascem, amigos que morrem, não 
fosse o tempo “um senhor tão bonito quanto a 
cara do meu filho“, segundo Caetano, quem, 
por si mesmo, se perceberia envelhecer? 
Morreríamos nos acreditando jovens como 
sempre fomos”. Parabéns, à eternamente jovem 
tia Maiby, que para seus companheiros é uma 
verdadeira fonte de inspiração.

Título Paul Harris

 Nessa mesma ocasião, o Rotary Club 
de São Paulo Pacaembu entregou um título 
Companheiro Paul Harris (PHF) à minha 
esposa, Maria Helena Nepomuceno, em reco-
nhecimento ao seu trabalho e dedicação, 
especialmente nesta gestão.

PALAVRAS DO PRESIDENTE

 Esse certificado de reconhecimento é 
outorgado pela FUNDAÇÃO ROTÁRIA, para 
todos aqueles que doaram espontaneamente a 
importância de US $ l.000,00 dólares, com a 
finalidade de contribuir para os fundos da 
Fundação Rotária, com que são desenvolvidos 
seus diversos programas humanitários.

Visita do companheiro Ednaldo

 Recebemos ainda a ilustre visita do 
companheiro Ednaldo Machado, atual 
presidente do Rotary Club Blumenau Victor 
Konder, que nos falou sobre sua cidade e seu 
clube, manifestando também sua satisfação por 
participar de nossa reunião festiva e assistir um 
depoimento tão encantador proferido por nossa 
companheira Maiby.

Aniversariantes do mês de fevereiro

 Sendo a última reunião de fevereiro 
realizada por nosso clube, comemoramos os 
aniversários do mês: Sydney, esposa do 
companheiro Jayme (03), Marcelo, filho do 

AGENDA DO CLUBE
MARÇO

Hoje 11/03: 19h30 – Reunião do 
Conselho Diretor

– 20h30 – Reunião Ordinária

18/03 – 20h30 – Reunião Ordinária

25/03 – 20h30 – Reunião Festiva – 
Apresentação “Quem Sou Eu” – 

Comemoração dos aniversários do
mês de março

01/04 – 19h30 – Reunião do Conselho 
Diretor

– 20h30 – Reunião Ordinária

08/04 – 20h30 – Reunião Ordinária

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

BUSINESS (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

Aniversários:

13/03 - companheiro Giovanni
14/03 - Mirela, �lha do companheiro Joel
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companheiro Jayme (9), Roberta, filha do 
companheiro Acerbi (12), companheiro Sérgio 
(15), companheiro Acerbi (16), Adriana, filha do 
companheiro Bortoli (21), casamento do 
companheiro Scatolini e Bernadete (22) e Maria 
Helena, esposa do companheiro Abelardo (26).

Reunião 
Interclubes Waldis 

Dellamanha

 O RCSP 
Pacaembu transfe-
riu sua reunião do 
dia 25/02 para a 36ª 
Reunião Interclubes 
"Waldis Dellamanha", realizada em 27/02, evento 
oficial do Distrito 4610 que comemora o 
aniversário do Rotary International.
 O palestrante foi o Sr. Oziris Silva, oficial 
da Aeronáutica e ex-ministro da Infraestrutura,  
engenheiro formado pelo Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA) e fundador da Embraer. Atual-
mente, é reitor da Unimonte, instituição particular 
de ensino superior localizada em Santos (SP).

NOTÍCIAS DO ROTARY

MARCOS DO ROTARY

PALAVRAS DO PRESIDENTE (continuação)

1979 - Uma nova missão

 Até os anos 60, os Rotary Clubs não 
tinham nenhum projeto além de seus países. 
Ainda não existiam mecanismos que permitis-
sem ao Rotary International – a associação 
mundial dos Rotary Clubs – conduzir programas 
em escala global. Durante os anos 70, o Rotary 
International começou a buscar uma causa 
humanitária universal que poderia unir e guiar o 
seu quadro social rumo ao século 21, um 
programa onde os sócios pudessem participar 
não apenas financiando, mas, também, com 
trabalho voluntário em suas comunidades e ao 
redor do mundo. A resposta veio em 1979, com
a notícia da erradicação da varíola, e do fim da 
poliomielite nos EUA. Na época, os dirigentes do  

Rotary International imaginaram ser possível 
erradicar a pólio no mundo. Lançou-se então o 
Programa Saúde, Fome e Humanidade ou 3-H (das 
iniciais em inglês) para imunizar 6 milhões de 
crianças nas Filipinas, durante 5 anos, juntamente 
com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o 
Ministério da Saúde das Filipinas. 
 A iniciativa foi um enorme sucesso. 
Bolívia, Haiti, Sierra Leone, Marrocos, Gambia 
foram outros países beneficiados pelo programa 
3-H do Rotary.
 O subsídio dá início ao 
compromisso do Rotary com a 
erradicação da poliomielite no 
mundo.

Fonte: Rotary International
Colaboração:

Luiz Antonio De Bortoli

Seminário de Treinamento de
Presidentes Eleitos (PETS)

 

 O Distrito 4610 de Rotary International 
realizou, nos dias 7, 8 e 9 de março, no Hotel 
Vitória, em Indaiatuba-SP, o Seminário de Treina-
mento de Presidentes Eleitos (PETS).  Trata-se de 
um evento sob a coordenação do governador 
entrante, aprovado pelo Conselho Diretor de RI, 
cujo intuito é preparar líderes entrantes para 
assumir suas responsabilidades.
 Assim, estiveram participando desse 
PETS os companheiros Marco Antonio Gazel, 
presidente eleito 2014-15 do RCSP Pacaembu, e 
sua esposa, companheira Emira, bem como o 
nosso companheiro Antonio Carlos, secretário 
2014-15, e sua esposa Renata.

Foto para o Guia Distrital (Emira e Gazel)

Gazel apresentando palestra sobre Desenvolvimento do Rotary (DQA)



 O nosso companheiro Scatolini, também 
esteve lá presente, junto com sua esposa Bernadete 
e sua filha Ana Carolina, nas funções de 
coordenador-adjunto e Protocolo do evento. 

NOTÍCIAS DO ROTARY (continuação)

COLUNA FEMININA
Dia Internacional da Mulher – 8 de março

Alma de mulher!

Nada mais contraditório do que ser mulher...
Mulher que pensa com o coração, age pela 

emoção e vence pelo amor.
Que vive milhões de emoções num só dia e 
transmite cada uma delas, num único olhar.

Que cobra de si a perfeição e vive arrumando 
desculpas para os erros, daqueles a quem ama.

Que hospeda no ventre outras almas, e da à luz e 
depois fica cega, diante da beleza

dos filhos que gerou.
Que dá as asas, ensina a voar, mas não quer

ver partir os pássaros, mesmo sabendo
que eles não lhe pertencem.

Que se enfeita toda e perfuma o leito, ainda que 
seu amor nem perceba mais tais detalhes.

Que como uma feiticeira transforma em luz e 
sorriso as dores que sente na alma,

só pra ninguém notar.
E ainda tem que ser forte, pra dar os ombros

para quem neles precise chorar.
Feliz do homem que por um dia souber,

entender a Alma da Mulher !!!

Autor desconhecido

Antonio Carlos Guimarães dando depoimento a pedido do Gazel

VAMOS PARTICIPAR!

   Conferência dos Transformadores de Vidas - De 09 a 11 de Maio de 2014
              Hotel Bourbon Atibaia Convention & SPA Resort - São Paulo
Visite: http://www.rotary4610.org.br/component/k2/item/220-conferencia-distrital-2014


