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Emira,
 Reconhecemos e nos solidarizamos com a sua nobre atitude e decisão de dirigir o nosso clube neste ano 
rotário. Depois de muitas indefi nições, você assumiu a condução e manteve a continuidade de nosso clube, em 
clima de muito companheirismo. No popular: “não deixou a peteca cair”.
 Em sua gestão o clube completará 30 anos de existência, e não poderia ser melhor estarmos por sua 
batuta nesse momento único, pessoa que vivenciou o surgimento do clube, vivenciou esses anos de muitas re-
alizações e contribuiu para o sucesso da maioria delas. 
 A sua experiência aliada a do Gazel, a sua tenacidade e nível de superação é a certeza de muitos e bons 
resultados para o nosso clube, sabe que pode contar com nós.

SUCESSO!

Bispo e Marcia
Casal Presidente Gestão 2017-18

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu

Gestão 2017-18

Emira M. Aranha Gazel
Presidente do RCSP Pacaembu

Gestão 2018-19

Lema 2017-18
Lema 2018-19



Rotary Internati onal
Presidente Ian Riseley

Governador Rotary Distrito 4610
Francisco de Souza Ferreira Filho
Governador Assistente 2017-18
Luiz Fernando Corrêa de Toledo 

RCSP Pacaembu - Presidente 
Ronaldo José Bispo

Vice-Presidente
Marco Antonio Gazel

Comissão de Administração
Luiz Antonio de Bortoli

1º Secretário
Abelardo Marcos Junior

2º Secretário
Leandro Oliveira Montez

Sub-Comissão de Frequência
Maiby Aranha Homsi Elias

Sub-Comissão de Companheirismo
Maiby Aranha Homsi Elias

1º Diretor de Protocolo
Celso de Lima Buzzoni

2º Diretor de Protocolo
Luiz Antonio de Bortoli

1º Tesoureiro
Geraldo Sílvio Acerbi

2º Tesoureiro
Luiz Cirino

Sub-Comissão Planej. Estratégico 
e Tec. da Informação

Abelardo Marcos Junior

Sub-Comissão de Premiação
Ivo Alexandre Jr.

e Joel Roberto Scholl

Comissão do DQA
Joel Roberto Scholl

e Renato Silva Marti ns

Sub-Comissão de Classifi cações
Sérgio E. Carneiro e
Virgilio F. Cação F.

Sub-Comissão de Admissão
Ivo Alexandre Jr. e 

Jayme José de Araújo

Sub-Comissão
Desenvolvimento e Retenção

Renato Silva Marti ns

Comissão Projetos Humanitários
José Luiz Scatolini

Serviços à Comunidade
Emira M. Aranha Gazel e
Leandro Oliveira Montez

Serviços Profi ssionais
Celso de Lima Buzzoni e 

Manoel J.R.do Valle Neto

Serviços Internacionais
Sergio Ewbank Carneiro

Ofi cial do Intercâmbio
Ronaldo José Bispo e
Roberson Medeiros

Serviços à Juventude
Rachel de Rosso Buzzoni

Comissão Fundação Rotária
Celso de Lima Buzzoni

Conselheiro Pessoal (Inst. de Rotary)
Marco Antonio Gazel e

José Luiz Scatolini
Conselho Fiscal

Antonio C. Guimarães
Ricardo H. A. Almança
William Cesar Santos

Dólar Rotário julho R$ 3,78

Conselho Diretor 2017-18

	  

Bispo e Márcia, vocês com toda organização e dedicação, 
não mediram esforços e conseguiram com toda certeza, 
fazer a diferença! Parabéns pela bela e profícua gestão 

neste ano rotário. Um abraço!

Querida Emira, mais uma vez você estará na liderança 
do Pacaembu! Sabemos que com todo conhecimento, 

experiência e dedicação, terá um ano de pleno sucesso e 
realizações no nosso clube. Conte conosco! Um abraço de

Roseli e Acerbi

Emira Maria ,
 Você foi sempre admiradora do Rotary 
Club de São Paulo PACAEMBU e, � rme em seus 
princípios, aceita nobremente a incumbência de 
presidí-lo. Não só o admira como também lhe é � el, 
pois o coloca acima de problemas pessoais que a 
acometem neste momento, para atender a respon-
sabilidade de ocupar esse cargo.
 Emira Maria, em gestão anterior demons-
trara capacidade de trabalho e competência, por-
tanto tenho certeza que no biênio 2018/2019 de-
sempenhará condignamente a função.
 PARABÉNS, EMIRA!

Tia Maiby

Ao casal Bispo e Marcia, os nossos agra-
decimentos pela dedicação e os nossos 

cumprimentos pelos resultados alcançados 
ao longo da gestão que ora se encerra.

Ao casal Emira e Gazel, com reconhecida 
experiência rotária e devoção ao servir, 

nossa saudação e votos de mais uma 
gestão profícua à frente de nosso clube.

Maria Helena e Abelardo

Querida EMIRA,
 Em um de nossos boletins encon-
trei o seguinte texto: “A perseverança é uma 
qualidade daquele que persiste”; dos 29 
anos da fundação do nosso Pacaembu este-
ve sempre conosco; trabalhando por nossos 
objetivos.

Boa sorte a você e ao Gazel.

Sydney e Jayme

	  

E la é mulher, mãe , avó,
M as tem o dom da dedicação.
I ncapaz de dizer não a qualquer missão.
R otariana da gema,
A bnegada companheira, seja a nossa  Inspiração.

Annaluiza e Celso

Emira,

SUCESSO!
Um grande abraço,
Leandro Montez

e família



À Emira e ao Gazel, que, mais uma vez dão de si, 
e, muitas vezes, dão além de si para que o nosso 

clube seja sempre a estrela brilhante que é no mundo 
rotário, as nossas boas vindas à presidência, com a 

certeza de mais um ano de muito sucesso.

Nosso agradecimento ao Bispo e à Marcia, que nos 
presentearam com uma gestão impecável e extrema-

mente produtiva, e que nos trouxeram reconhecimen-
tos que nos fazem orgulharmo-nos de pertencer ao 

Rotary Pacaembu.

Luiz e Cecília Bortoli

Despedidas e Boas Vindas

Querida Emira e Gazel, Bispo e Marcia, 
A alma do Nosso Clube somos todos nós. 

Este semestre rotário foi um pouco turbulento para eu e 
a Vera. Me desculpe mas continuo Pacaembu, com muito 

orgulho e respeito a todos que têm trabalhado hercúleamente 
para manter-nos nos píncaros da Glória em nosso distrito.

 
Obrigado Bispo e coragem Emira!

Estou longe dos olhos mas perto do coração. 

Vera e Manoel

Companheira Emira, desejamos  muito sucesso nesta nova 
gestão do nosso clube, sabemos da sua força e disciplina

administrativa, mas de antemão agradecemos mais esta oportu-
nidade de contar com sua valiosa experiência e sabedoria. 

Ao nosso querido presidente Bispo e esposa, nossos
agradecimentos pela maravilhosa jornada neste ano rotário.

Beth e Ivo

Emira  e  Gazel,

Temos certeza de que farão uma ótima gestão.
Eu e Bernadete estaremos juntos para ajudá-los

no que for necessário!
Um forte abraço,

Bernadete e Scatolini

Estimados Companheiros Emira e Gazel,
 Estamos todos orgulhosos, pelo início de mais uma das brilhantes gestão 
desse casal tão dedicado e exemplos de rotarianos. Mesmo neste momento difícil 
que todos acompanhamos, vocês passam a estar dedicadamente a nos liderar e 
sacudir-nos para os grandes desa� os do servir. Será mais uma gestão vitoriosa no 
comando de nossa Organização do Rotary Pacaembu, sempre com o Rumo certo 
e todos navegaremos juntos em harmonia, � delidade e companheirismo.

Ao Presidente Bispo e Márcia, 
 Seus incansável empenho e espírito de Bondade, que resplandeceu du-
rante toda a magni� ca gestão de  2017/18,  surpreenderam a todos nós, por isso 
agradecemos e desejamos que Deus os abençoe ricamente.

William Cesar e Fatima Abreu



Emira e Gazel.
 A roda gira e novamente o casal comandará com liderança, capacidade e ins-
piração, que lhes são peculiares, os ideais da família rotária do Pacaembu. Com certeza 
será mais uma vez vitoriosa essa empreitada de dar de si antes de pensar em si. Estamos 
aqui, em total apoio e sempre prontos a colaborar.

Marcia e Bispo,
 Como era esperada, a gestão do casal foi coerente e marcante.
Bispo, provavelmente você foi um excelente professor, pois usou de seu conhecimento cate-
drático para direcionar os projetos e trabalhos de forma pedagógica e exemplar, fazendo 
com que o seu plano de atividades atingissem os objetivos previstos, e o nosso clube fazen-
do a diferença. Marcia, incansável e dedicada fazendo sempre que nossas reuniões festivas 
fossem alegres e interessantes. Parabéns ao casal pelo sucesso da gestão.

Forte abraço.
Dalila e Joel

Emira,
            Flora e eu, aprendemos a admirar sua 
dedicação ao Rotary, desde o momento que a 

conhecemos e tivemos oportunidade de presenciar 
sua atuação e� ciente e comprometida em alguns 

eventos que participamos com você.
Temos certeza que você fará uma gestão e� ciente e 
dinâmica, elevando ainda mais o prestigio do Ro-

tary Clube Pacaembu no Distrito e na comunidade.
Boa sorte e muito sucesso é o que desejamos a você.

Ana Flora e Virgilio

Companheira Emira,
Desejamos uma feliz Gestão na direção de nosso glo-
rioso Clube. Estamos certos de que será uma Gestão 
de muito trabalho e dedicação já demonstrados na 

Gestão anterior.

E ao companheiro Bispo,
Parabéns a você e a Márcia pela brilhante condução 

na direção do clube nessa Gestão que se encerra.   

Marian e Luiz Cirino

Emira e Gazel queridos,
Admiro muito este casal extraordinário, que serve de exemplo para nós, mais jovens. Apesar 
de todas as intempéries, ambos continuam inspirando e liderando o Pacaembu. Obrigado ao 

casal por mais uma vez iluminar nossos caminhos.

Bispo, acho que cabem umas palavras minhas também a Marcia e você. Mais uma vez peço 
desculpas pela minha frequente ausência no clube. Como tenho dito, não desisti de nada, 
apenas estou em uma situação complicada...  pro� ssionalmente. À vcs dois, agradeço por 
não terem cobrado de mim mais do que posso dar, creio que qualquer tipo de cobrança teria 
me forçado a sair do clube. Vocês foram o casal perfeito para liderar o clube neste biênio, ... 
tiveram leveza e ao mesmo tempo um grande senso de responsabilidade, liderando o grupo de 
forma harmoniosa, sem con� itos, e com muito amor e dedicação, sem contar a grande repre-
sentatividade e presença que demonstraram perante ao distrito e ao Rotary. Vocês sem dúvida 
são muito queridos. Apesar de ligado no 220V, acompanhei as mensagens do grupo e a dedi-
cação de vocês. Obrigado por terem ocupado a liderança de forma tão consistente e amorosa.

Grande abraço / beijão
Renato


