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AGENDA DO CLUBE
JUNHO

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

companheiro Geraldo Acerbi 

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

(Distrito 4610 do Rotary International )

01/07 - Reunião transferida –Posse do 
Conselho Diretor e do Presidente 2014-15, 
Diogo Mastrorocco, 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

Aniversários:

17/06 - companheiro Jayme
19/06 – Ingrid, �lha do companheiro 
Antonio Carlos
23/06 - companheiro William
27/06 - casamento do companheiro 
Manoel e Vera Helena
28/06 - casamento do companheiro Acerbi 
e Roseli

Club de São Paulo - Pacaembu

SAUDADES
Saudades

 Quero prestar uma homenagem a dois 
amigos. 

 Algumas coincidências ocorreram em 
nossos relacionamentos. Conheci ambos no 
mesmo ambiente, porém, em condições 
diferentes.
 Ele, na condição profissional, pois, foi 
residente na clínica que eu era o responsável 
pela residência médica. Ela, paciente no 
mesmo serviço.
 Dele tornei-me amigo e sócio, dela 
seu médico de confiança, tendo realizado por 
duas vezes cirurgias em seu ouvido.
 Ambos foram convidados para ingres-
sar no Rotary Club de São Paulo Pacaembu, 
foram meus afilhados e trabalharam em proje-
tos com os jovens. Ele, nos Projetos Rumo e 
Saúde e ela, também nos mesmos projetos e 
atividades Pró-Juventude do Distrito.

 Quis o destino que ambos fossem 
acometidos de doenças crônicas, a dele grave, 
a dela menos grave, porém, de difícil controle.
 Ele deixou o clube em decisão única e 
ela foi nos deixando lentamente, mantendo 
fortes vínculos com todos nós.
 Como as coincidências não ocorrem 
por acaso, o coração levou-os para um outro 
plano com poucos dias de diferença.
 Ele por uma Endocardite e ela por um 
Infarto.
 Da Elenita e do Leonardo só temos 
boas recordações como amigos e companhei-
ros e plena convicção que os mesmos 
cumpriram sua missão em vida.
 Ela como educadora em toda sua vida 
e ele como médico dedicado e competente.
 O vazio causado por suas ausências 
certamente será preenchido pelas lembranças 
das suas boas ações.

 O Rotary Club de São Paulo 
– Pacaembu está de luto pelo 

falecimento, ocorrido na terça-
feira passada (10), da querida e 

eterna companheira Elenita Marmo 
Vanzetta Costa.

 Rotariana desde 1994, a 
companheira Elenita nos deixa, 
além da enorme saudade, muitos 
exemplos de companheirismo, de 
dedicação à família e ao seu 
trabalho como educadora, bem 
como de sua atuação junto aos 
jovens participantes dos projetos 
e atividades do Rotary.

Carta da sua querida sobrinha:

 “Hoje perdi uma das pessoas mais 
importantes da minha vida! Sim, você Tia, era 
como uma mãe pra mim! Dava carinho, 
mimava, irritava, gritava, puxava orelha, fazia 
piada. E toda mãe traz sentimentos assim, um 
tanto antagônicos! Sei que hoje não poderei me 
despedir pessoalmente de você, porque estou 
do outro lado do oceano, realizando um sonho 
que você sempre me apoiou. Só tenho que te 
dizer obrigada por esse orgulho todo que 
demonstrava ter por mim! Nunca te disse o 
quanto aprendi com você, nem o quanto sou 
grata por tudo o que fez por nós! Hoje, quero 
mais do que tudo te dizer “Obrigada!”. E hoje, 
após saber das novas decisões de Deus, andei 

LUTO

pelas ruas de Lisboa e olhei os bancos das 
praças que tanto imaginava você sentada 
admirando a paisagem... Bem, a viagem tão 
sonhada teve seu trajeto mudado; sua 
passagem foi alterada para muito mais longe 

que  previsto e lá não haverão os 
deliciosos pastéis de Belém que 
você tanto desejava, mmas haverá 
a Paz que você tanto procurava, o 
conforto sonhado. E, para nós, só 
restará a saudade!
 Só quero que saiba que hoje 
e sempre, você foi e sempre será 
amada e lembrada por nós todos! 
E que sentirei imensas saudades 
das suas comidas maravilhosas, 

do seu jeito de se expressar, das suas aulas 
sobre finanças pessoais (acho que estou no 
nível intermediário ainda! risos), dos seus gritos 
quando assistia a um jogo de futebol (já adianto 
que a Copa do Mundo não será a mesma!! Seus 
vizinhos que dirão! risos). Hoje seu LaRiRiRa foi 
ser cantado em outro lugar. E quero que vá em 
Paz e que curta a sua viagem de forma plena e 
intensa, porque aprendi todas as lições 
possíveis, e sei que mesmo não tendo sua 
competência, cuidarei da nossa família usando 
tudo o que aprendi com você!  Mais uma vez, 
obrigada por ser quem você foi!! Te amo para 
sempre, sentirei saudades!”

Carla Regina, sua sobrinha
e também filha de coração.
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 Quero prestar uma homenagem a dois 
amigos. 

Marco Antonio Gazel



 Estamos chegando 
ao final de mais um ano 
rotário.
 Esse é o momento de 
agradecer a meus compa-
nheiros pela confiança em 
mim depositada, pelo 
apoio que recebi durante 
todo esse período, pelo 
espírito de compa-

nheirismo que conseguimos manter vibrante e 
pelo empenho de todos na preservação dos 
valores rotários.
 Juntos, concretizamos alguns projetos, 
atingimos metas e conquistamos a Menção 
Presidencial e o Grande Prêmio Distrital 2013-
2014.
 Por tudo, agradeço imensamente aos 
meus companheiros pelo apoio, pela atenção, 
pela paciência, pelo empenho no exercício de 
suas atividades rotárias e pela amizade que tanto 
me fortalece. Agradeço especialmente a minha 
esposa, Maria Helena, que esteve ao meu lado 
todo esse tempo, dedicando-se também ao 
Rotary, aos meus filhos, que souberem 
compreender e apoiar essa minha tarefa e, 
claro!, a Deus, que me permitiu chegar até aqui 
junto a pessoas tão preciosas.
 Mas estou agora apenas encerrando a 
minha gestão como presidente do RCSP 
Pacaembu, pois continuarei empenhado nas suas 
ações rotárias, agora sob a liderança do compa-
nheiro Gazel, que junto de sua esposa, a nossa 
também companheira Emira, forma essa dupla 
incansável e admirada por todos nós. 

PALAVRAS DO PRESIDENTE
 Ao completar 25 anos, o Rotary Club de 
São Paulo - Pacaembu tem o privilégio de contar 
com um de seus fundadores, além de presidente 
em 1993-94 e governador em 1999-2000, mais 
uma vez na sua presidência.

Abelardo Marcos Jr.
Presidente 2013-14

CONSELHO DIRETOR
Ano Rotário 2013-14

Rotary International
Presidente

Ron D. Burton
Rotary Club de São Paulo Pacaembu

Presidente
Abelardo Marcos Jr

Vice-Presidente
Marco Antonio Gazel

1º Secretária
Emira Maria Aranha Gazel

2º Secretário
Ana Paula Sanches

1º Diretor de Protocolo
Ivo Alexandre Jr.

2º Diretor de Protocolo
Rachel De Rosso Buzzoni

1º Tesoureiro
Geraldo Sílvio Acerbi

2º Tesoureiro
Luiz Cirino

Comissão de Administração
Ronaldo José Bispo

Comissão de Projetos Humanitários
Celso de Lima Buzzoni
Serviços Profissionais

Joel Roberto Scholl
Serviços à Comunidade

Manoel Joaquim R. do Valle e
Renato S. Martins

Serviços Internacionais
Sergio Ewbank Carneiro e

Giovanni Salatin
Serviços à Juventude

Rachel De Rosso Buzzoni e
Maria Beatriz Garcia Russo

Comissão da Fundação Rotária
José Luiz Scatolini

Comissão de Desenvolvimento
do Rotary

William C. Santos e Ricardo H. A. 
Almança

Comissão de Imagem Pública
Luiz Antonio De Bortoli

Frequência
Elenita Marmo Vanzetta Costa

Companheirismo
Maiby Aranha Homsi Elias
Planejamento Estratégico

Ana Paula Sanches
Conselheira Pessoal e

Instrutora Rotária
Emira Maria Aranha Gazel
Coordenação dos Cônjuges

Maria Helena Coelho Nepomuceno
Conselho Fiscal

Jayme J. de Araujo, Ronaldo J. Bispo, 
Ivo Alexandre Jr. (efetivos) e

Ricardo H. A. Almança(suplente)

Equipe do Boletim
Ana Carolina Scatolini

boletim@rotarypacaembu.org.br

Dólar Rotário para
Junho de 2014: R$ 2,25

 Sob a vossa liderança, companheiros 
Gazel e Emira, e iluminados por Deus, é certo 
que o Rotary Club de São Paulo – Pacaembu irá 
brilhar . . . e muito!

Rotary Club de São Paulo – Barra Funda
presta mais homenagens

 Nessa segunda-feira (16), foi a vez do 
companheiro Luiz Antonio De Bortoli e de sua 
esposa Cecília Lemes De Bortoli serem 
homenageados pelo RCSP Barra Funda, clube 
padrinho do RCSP Pacaembu e clube da 
governadoria nesse ano rotário, com o Reco-
nhecimento Companheiro Paul Harris do Rotary
International. Eles receberam sua 3ª e 2ª safira, 
respectivamente, em reconhecimento à 
dedicação do casal na condução do protocolo 
dos eventos do Distrito 4610 nessa gestão, com 
destaque à Conferência Distrital.

Parabéns, ao casal Cecília e Bortoli!

MENSAGEM RECEBIDA

 Queira por gentileza retransmitir as nossas condolências à família da educadora e expressar 
nossos sentimentos aos companheiros do RCSP Pacaembu, pela perda de uma fiel companheira.

Cordiais saudações,
Gunter W. Pollack e filha

COLUNA FEMININA

 Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se 
não tocarmos o coração das pessoas.
 Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silencio que 
respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que 
promove.
 E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja 
nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que 
transfere o que sabe e aprende o que ensina.

Cora Coralina


