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 Palavras da Presidente 2012-13
Parabéns por todas as realizações!    

    Hoje, ao fazermos a troca do distintivo de 
presidente, espero continuar contando com a ajuda 
de todos, para que cada vez mais o RCSP Pacaembu 
continue coeso e atuante visando o fortalecimento 
do clube rumo ao Jubileu de Prata.
Parabéns aos associados Geraldo Silvio Acerbi, Jayme 
José de Araújo, Manoel Joaquim Ribeiro do Valle Neto 
e Marco Antonio Gazel pela dedicação durante os 23 
anos de existência do RCSP Pacaembu.

Emira Gazel
Presidente a Serviço da Paz - 2012-13

     Chegou o momento do 
RCSP Pacaembu fazer a troca 
dos dirigentes, pois, mais um 
ano rotário chega ao �m. 
Nossos agradecimentos ao 
Presidente Emerson e Luciana 
pela dedicação, trabalho e 
planejamento durante ano 
rotário 2011-12.
          Ouvimos muitas palestras 
interessantes, realizamos 
trabalhos com nossa comuni-

dade e acima de tudo companheirismo forte foi nosso 
ponto marcante.

À nossa companheira, Emira Gazel

Ano Rotário 2011-12  -  Conheça a Si Mesmo para Envolver a Humanidade

          Querida amiga Emira,
            Uma das primeiras lembranças que tenho em Rotary, 
especialmente do nosso querido Pacaembu, data de 1994, 
quando você era a primeira dama do clube e o Gazel 
Presidente., foi quando comecei a freqüentar o Pacaembu, 
em companhia da Luciana, na época minha namorada e 
hoje esposa. O Antonio Celso, meu futuro sogro, era 
rotariano do clube.
           Não me lembro bem da reunião, era uma festiva, e foi 
nesta ocasião que me encantei pelo Rotary e pelas 
pessoas. Lá estava você, sempre ao lado do Gazel, com sua 
personalidade forte e marcante, com seu intenso amor 
pelo clube. Mesmo não te conhecendo, senti tudo isso em 
você e digo hoje, com toda a certeza: não me enganei 
daquela primeira impressão.
            Você foi uma das razões pela qual me encantei pelo 
Rotary e pelo Pacaembu. Essa sua gana, seu carisma e 
principalmente sua dedicação e carinho pelo bem do 
clube, me plantou uma semente de afeto, que aos poucos 
foi sendo cultivada e, ao longo dos anos, até hoje, essa 
semente virou dentro de mim uma linda �or que tenho 
muito cuidado, respeito e amor. Você me ensinou a amar 
este clube.
          Hoje, após quase 18 anos de convívio, posso dizer que 
você continua sendo essa pessoa amiga, intensa, leal e 
acima de tudo voltada ao servir. Sim, Emira, o Servir em 
Rotary é você! Sinceramente, não conheço nenhuma 
outra pessoa, ou fato, que mais represente o Servir em 
Rotary do que você. Você acredita no Rotary, você acredita 
no Pacaembu. Aprendi muito com você. Foi a melhor 
escola que podia ter!

        Emira, amiga e conselheira, posso te dizer como a�lhado, 
companheiro e amigo que tenho certeza que você fará, ao 
lado do Gazel, uma presidência de muito sucesso e que o 
nosso Pacaembu será ainda mais próspero, e�ciente e 
cativante. Sucesso na sua gestão, presidente a serviço da 
Paz! Conte comigo e com a Lu no que precisar.

Emerson e Luciana
Presidente 2011-12

"2010 - 20112012-2013"
    Poderá ser, que em algum lugar, ou simplesmente 
numa agenda, estas datas estão registradas. Para a 
Sydney, como para mim, é o marco de uma época de um
profundo signi�cado, pois Sydney como voluntária e, 
para mim, pro�sionalmente temos vivido os "lemas 
rotários", destes 03 anos:
   "Fortalecer Comunidades, Unir Continentes" lema 
2010 -2011; "Conhecer a Si Mesmo para Envolver a 
Humanidade" lema 2011-2012; nos leva  a "Servir 
Através da Paz", lema 2012-2013.  Este é o lema para a 
nossa Presidente Emira e seu Conselho Diretor - dar 
continuidade ao ideal de SERVIR, o que há muitos anos 
ela já o faz.
     Conhecendo a si mesmo, nós  podemos respeitar 
nosso semelhantes, envolvendo nossa comunidade e 
unir continentes, fazendo da PAZ, nossa eterna 
companheira guardada em nosso coração, com muito 
amor, pois sabemos que a frase "Amai-vos Uns aos 
Outros", não se trata de uma questão religiosa, mas sim 
uma questão Humana.

Que Deus nos ilumine e guarde. Felicidades e sucesso à 
Presidente Emira e seu Conselho Diretor.

Abraços da Sydney e Jayme

     Mais uma Gestão de forma muito Sublime está se 
�ndando, conduzida por esses Jovens e dedicados Casal 
Emerson e Lu. Sentiremos saudades. Os momentos 
marcantes enriquecerão a História e se somarão a todas 
as gestões anteriores desse maravilhoso Clube de 
Rotary, que me acolheu. Parabéns a vocês, e que essa 
dedicação e perseverança continue sendo sempre 
nosso melhor exemplo.

Aproveitamos para desejar, a esse magni�co casal 
Presidente Emira e Gazel, uma vitoriosa gestão. Que 
possamos usufruir dessa grande experiência e vivência em 
Rotary, para enriquecer ainda mais nossa missão do servir.

Companheiros William e FátimaPrincipal lema do Rotary:
“Dar de Si antes de Pensar em Si”
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Prova Quádrupla

     Emira,
  Estamos comemorando o 23º aniversário do 
nosso clube e são 23 anos de realizações, 
mantendo sempre o lema rotário de ¨MAIS SE 
BENEFIA QUEM MELHOR SERVE” e de um sólido 
COMPANHEIRISMO.
   No ano rotário que ora �nda, o jovem casal 
Emerson e Luciana mantiveram os princípios que 
norteiam o clube, desde  sua fundação, e 
realizaram uma gestão com  o dinamismo que é 
inerente aos jovens. Os asociados do clube 
tiveram  a oprtunidade de assistir reuniões 
agradáveis (de pleno interesse) e participar dos 
diversos programas, não só do clube, mas também 
do distrito.

A vocês, nosso muito obrigado.
       Em 1º de julho, a Emira assumirá a presidência 
do clube e será a 2ª mulher a ocupar esse honroso 
cargo .
       Para mim, como EGD, ela como esposa sempre 
esteve  ao meu lado e me acompanhou em todos 
os eventos rotários, está sendo uma experiência 
incrivel  acompanhá-la como cônjuge da presi- 
denta .
  Sua capacidade de aglutinar pessoas e de 
realizações são indiscutiveis e tenho plena certeza 
do sucesso no desa�o de comandar o clube neste 
ano rotário.

Gazel

Continuação...

     Nesta ocasião de transferência da presidência 
do RCSP-Pacaembu vamos aplaudir calorosa-
mente ao casal Emerson e Luciana pelo excelente 
trabalho desenvolvido neste ano rotário, 
reconhecendo toda dedicação e carinho com que 
tratou todos os companheiros do clube e a 
constante preocupação com o servir rotariamente 
em todos os momentos e eventos da gestão. 
Parabéns jovem presidente Emerson e esposa 
Luciana, continuem sempre nos ajudando e 
apoiando com esse amor e simpatia que é a marca 
registrada de voces. 
    À nossa futura presidente Emira, nosso total 
apoio pois antecipadamente sabemos que será 
uma maravilhosa gestão, face ao carinho, 
dedicação, competência e conhecimento rotário 
da nossa querida companheira. 
     O RCSP-Pacaembu se orgulha em poder contar 
em seu quadro associativo, com pessoas como 
vocês.

Ivo Alexandre Jr.

     O RCSP Pacaembu está em festa. Encerra uma 
profícua gestão e dá início a uma nova etapa em 
sua história.
     Parabenizo o presidente Emerson, bem como 
sua sempre presente e atuante esposa Luciana, 
pelo belo trabalho na condução de nosso clube 
neste ano rotário 2011-12. Foi um período de 
muito dinamismo e de grande sucesso.
     Saúdo a presidente Emira e seu cônjuge, nosso 
companheiro Marco Gazel, exemplos de 
dedicação ao Rotary e referências de muitos 
companheiros. Sempre voltados ao servir, ao 
pro�ssionalismo e ao companheirismo. Con�amos 
muito em sua experiência e liderança, colocamo-nos 
à disposição para o trabalho, e desejamos que o ano 
rotário 2012-13 seja de muitas realizações e ótimos 
resultados.

Maria Helena e Abelardo

      Queridos companheiros,
      É com imensa satisfação que hoje escrevo como 
rotariana deste Clube e tenho a honra de 
parabenizar o novo cargo da minha madrinha de 
Rotary Pacaembu, e a posse da minha querida "tia" 
Maiby, que adotei sem permissão. 
     Emira, só posso desejar a você e ao Gazel, um 
ótimo ano rotário, uma vez que pelo que conheço 
de ambos,  não falta competência, e�ciência e 
e�cácia em cada posição que passam pelo Clube. A 
presença de vocês sempre traz um brilho especial 
em cada ambiente que passam! A força de viver e o 
amor que dedicam ao próximo são referências e 
exemplos.
     Tia Maiby, com o pouco de convivência, já aprendi 
a lhe amar! Você para mim, é um exemplo de 
juventude eterna e de alegria!!! Será muito bom 
poder contar com doses homeopáticas de sua 
presença em nossas vidas! Seja bem vinda!!!
   Aos companheiros que fazem parte dessa nova 
gestão: sucesso, força, garra e muita, mas muita 
vontade de brilhar em benefício da nossa querida e 
necessitada sociedade que muito precisa de auxílio!
     
Abraços Rotarianos,
Ana Paula Sanches

       Emira,
        O nosso RCSP Pacaembu passa novamente por 
uma transição, e nesse momento agradeço e 
parabenizo o presidente Emerson que não mediu 
esforços para que o clube estivesse cada vez mais 
forte e coeso, respeitando sempre a individuali-
dade e opinião de cada companheiro. Acredito 
que deva ter sido um trabalho árduo, mas com 
tolerância e �rmeza soube conduzir como um 
grande Líder. Parabenizo a Luciana pelo trabalho 
realizado com as esposas, sua preocupação em 
ouví-las e fazê-las sempre parte integrante e 
importante dessa família que é o RCSP Pacaembu.
     Bem vinda, Companheira Emira. Desejo muito 
sucesso durante sua gestão. Que você possa manter 
sempre a sua característica de trabalho e dinamismo 
para que juntos, possamos atingir os nossos 
objetivos e prospectar novos projetos, fortalecendo 
ainda mais o nosso RCSP Pacaembu.

Abraços.
Joel e Dalila

         Querida Emira, 
    Como Presidente repetente, mostro que o 
Rotary Pacaembu é nossa casa. Mas tenho que 
reconhecer que a casa do Pacaembu é na verdade 
a residência Gazel. Casa da Dona Emira, como diria 
nosso querido EGD Marco Antonio.
       Precisamos dar um voto de louvor ao Presi-
dente Emerson, que com seu dinamismo e sua 
jovialidade soube conduzir com maestria nosso 
clube. Que com a ajuda e�ciente da Luciana, sua 
esposa, tanto bem fez nessa nossa casa comum.
     Tenho plena certeza que você também irá 
continuar a desenvolver o RCSP Pacaembu. 
        A sua contribuição sempre foi muito e�caz, 
não só como esposa do Gazel, mas como a 
rotariana que está no seu sangue.
         Vá em frente companheira Emira! Estamos to-
dos com você. Que Deus nos abeçõe nesta virada de 
ano rotário.

Abraços do ex presidente 1990/91 e 2007/08 
Manoel R. Valle



         Estimada Emira,
    Desejo uma ótima gestão, muito trabalho, 
alegria e companheirismo. Que todos seus sonhos 
se realizem.

Maria Tereza S.Federighi

SAUDAÇÕESAOS PRESIDENTES 
GESTÕES 2011/2012 E 2012/2013

 
       EMERSON E LUCIANA - Gestão2011/2012
      Quando há um ano atrás nós os saudamos, iria 
iniciar seu  periodo no cargo maisimportante do 
clube. Sabíamos que vocês estavam imbuídos de 
toda boa vontade e dedicação que sempre pauta-
ram aos nossos presidentes. Mas, vocês foram 
além. Foram magní�cos, nota 10 com louvor.   
     Vocês formaram um casal harmônico, mavioso, 
conduzido pela batuta do Emerson atingindo 
todas as metas comprometidas com a Governado-
ria,  participando e liderando o Clube em todos os 
Projetos e Realizações  ao lado da Luciana, que a 
todos cativou com sua delicadeza e dedicação.
    De uma coisa vocês podem ter certeza:  sua 
gestão �cará sempre marcada como uma ótima 
gestão do RC de São Paulo - Pacaembu.

       EMIRA E  GAZEL,
     É muito difícil falar de vocês. A Emira, todos já 
conhecem e todos sabem de seu potencial, sua 
dedicação, sua força de vontade, seu tempera-
mento realizador e, principalmente, seu conheci-
mento e sua vivência em Rotary. Já participou de 
quase todos eventos rotários, pessoalmente ou 
como esposa do Governador Gazel, tendo 
freqüentado quase todas as esferas da Governa-
doria e da sede do Rotary Internacional. O casal,  
também é muito a�nado e tem participado 
ativamente de todos os projetos, realizações e 
participações do Clube, desde sua fundação. Se 
dedicaram a todos eles como se fosse a primeira 
vez. POR ISSO TUDO, companheira, nós todos temos 
a certeza que vocês farão uma gestão primorosa, 
com o apoio detodos do RC de São Paulo Pacaembu.
 
Rosani e Serjão

     Hoje, temos muito a comemorar. Completamos 
mais um ano de existência do nosso querido 
Rotary Pacaembu, chegando a este vigésimo-
terceiro aniversário, com a maturidade de um 
clube coeso, em que a união e a competência dos 
associados construíram, com sucesso, realizações 
importantes sob as diretrizes do Rotary Interna-
tional, e que re�etiram na vida de muitas pessoas, 
mudando o seu destino para melhor.
      Sob o comando da querida Emira, que em tantos 
anos de dedicação ao Rotary, sempre foi uma 
liderança competente e responsável por tantas 
realizações, experimentaremos mais um ano de 
crescimento rotário. Desejamos ao casal Gazel 
muito sucesso, satisfação e alegria.
      Ao casal Emerson e Luciana, que conduziram 
tão bem os destinos do nosso Rotary Pacaembu, 
durante este ano rotário, o nosso reconhecimento. 
Falamos em maturidade e coesão, mas são muitas 
as qualidades que vocês lapidaram neste ano de 
presidência. Colocamos este ano com destaque de 
grandes realizações do nosso Rotary Pacaembu. 
Parabéns!

Cecília e Luiz Bortoli

   EMOÇÕES podem provocar nos 
indivíduos alegrias ou tristezas, surpre-
sas ou desdém, riso ou choro; situações 
positivas ou negativas. O casal 
Presidente Emerson e Luciana, desde a 
posse até as últimas reuniões, teve como 
meta principal da gestão provocar, 
produzir e espalhar só emoções alegres, 
positivas - ora com riso, ora com choro. 
Mas choro da mais pura emoção. 
Sentimentos que faltam na humanidade 
de hoje. Parabéns!
     Ao casal Emira e Gazel, cabe agora dar 
continuidade ao valoroso trabalho do 
Pacembu, fazendo essa família mais unida 
e incrementando a PAZ no seio da nossa 
comunidade e nos  diversos projetos que 
por certo serão vitoriosos. Pela experiência 
de ambos em Rotary, e com a ajuda da 
nossa familia rotária, com certeza a 
continuidade do sucesso do Pacaembu 
como clube vitorioso será mantida. 
Sucesso!

Annaluiza e Celso Buzzoni

         Emira,
   “Um homem completo possui a força do 
pensamento, a força da vontade e a força do 
coração. 
       A força do pensamento é a luz do conheci-
mento; a força da vontade é a energia do caráter; a 
força do coração é o amor.”

Ludwig Feuerbach
           Amiga,

Você tem todas essas qualidades. Avante,
amando e/ou a mando de Deus.

Regina Giora

      Presidente Emerson,
       Parabéns pela excelente gestão neste ano rotá-
rio. Sei que sua dedicação foi fator importante 
para seu sucesso. Não poderia deixar de 
parabenizar, também, a Luciana, que esteve ao seu 
lado em todos os momentos.
       O nosso clube �cou mais forte e continua muito  
harmonioso.
     Devido aos meus compromissos no Distrito, não 
dei maior apoio, entretanto não deixamos de  
conversar toda  semana.
      Um  forte  abraço, e vamos em frente.

      Presidenta Emira,
     Tenho  certeza que fará  uma excelente gestão, 
pela sua experiência  e competência. Não necessi-
taria registrar, entretanto estou a sua disposição 
para ajudá-la.

Um forte abraço, e vamos em frente.

Scatolini

Continuação...
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      Caros PRESIDENTES,
   Emerson e Luciana – parabenizamos por tão 
brilhante gestão. Quando se pensa que não há 
mais nada de novo a fazer do que se praticar o de 
“sempre”, eis que se apresenta um casal jovem, 
como vocês, e demonstra que a inovação é 
possível tornando os eventos mais agradáveis e 
atrativos. Parabéns pela gestão, pelo desem-
penho, pela dedicação e pela forma inovadora de 
fazer as coisas acontecerem.

     À Emira e Gazel – casal experiente e profundo 
conhecedor de Rotary, acreditamos que não será 
difícil de enfrentar mais este desa�o de liderar um 
clube como o Pacaembu, temos a certeza que ao 
�nal desta gestão teremos um clube ainda mais 
forte e de destaque no mundo de Rotary.
 Felicidades nesta nova empreitada, conte conosco.   

Márcia e Bispo

Emira, que você possa 
realizar todos os projetos que 
deseja para um mundo melhor. 

Estamos a serviço da Paz, 
juntos com voê!

     Luciana e Emerson,
   Está chegando ao �m o mandato de 
vocês, mas diga-se de passagem, que foi 
uma administração ótima, com alegria e 
grande participação dos companheiros.
Nós só temos que agradecer a dedicação 
de vocês ao clube nesse ano rotário.

     Emira,
    Tenho certeza que você se sairá muito 
bem na sua gestão, pois, voce sempre 
acompanhou a vida não só do clube, mas 
também do Distrito e com isso tem o 
conhecimento necessário para conduzir 
o nosso clube no seu trabalho desse ano.
Emira, você pode contar comigo dentro 
do possível, assim como dos demais 
companheiros.
  Desejo a você, que com toda sua 
liderança, leve o nosso clube sempre a uma 
posição dentro do Distrito como sempre 
foi.

Sua companheira, Elenita

“De todas as 1001 
maneiras que o homem 

escolheu para ser
útil à sociedade,

sem dúvida, as mais 
viáveis e, na maioria 

dos casos, as mais 
eficientes, serão aquelas 

dentro do âmbito de 
suas próprias 
ocupações.”

 
Paul Harris

National Rotarian 
Janeiro de 1912


