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A Prova Quádrupla do que 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
os interessados?

Logo Gestão 2012-13

Logo Gestão 2013-14

A roda do Rotary está girando. Mais alguns dias e
o Presidente Sakuji Tanaka será substituído pelo
Presidente Ron Burton, todos os presidentes de
clubes e governadores de distritos cederão seus
postos à equipe 2013-14, que chegará com muita
energia, entusiasmo e planos.
A Paz através do Servir dará lugar a Viver Rotary,
Transformar Vidas.
Apesar de todas as mudanças que ocorrem anualmente, a base do Rotary não muda, sendo calcada
nos valores: serviços humanitários, companheirismo, diversidade, integridade e liderança. Esses
valores nos definem como rotarianos e são estes
valores que devemos ter sempre em mente no
dia-a-dia.

Será através destes valores que nos tornaremos
verdadeiros rotarianos.
Ser rotariano significa um compromisso que vai
além das reuniões semanais. Significa fazer a
diferença em nossa comunidade, significa fazer o
que é certo e não o que é fácil. Ser rotariano significa
participar e fazer a diferença.
Presidente Abelardo, caberá a você fazer com que
todos os rotarianos do RCSP Pacaembu possuam o
mesmo sentimento pelo Rotary, pois só assim eles
poderão desempenhar um papel significativo e farão
suas contribuições, que deverão ser valorizadas.
Que Deus o ilumine! Feliz gestão!

Presidente Eleito 2013-14 - Abelardo com a Presidente Emira

Emira Gazel

O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO CAESAR BUSINESS (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

MENSAGENS PARA O PRESIDENTE ABELARDO
Companheiro Abelardo,
Ao longo dos anos adquirimos diferentes identidades e hoje, merecidamente, você acrescenta mais
uma na sua trajetória: presidente do Rotary Club de
São Paulo Pacaembu.
Tenho certeza que essa nova identidade só vai
acrescentar o que já sobra em você: integridade,
responsabilidade e companheirismo.
Com Deus, mais a ajuda e compreensão da Maria
Helena, desejo-lhe sucesso!

Emira,
Parabéns pela sua gestão, você trabalhou muito e duro, como é sua característica,
nosso crescimento no quadro associativo foi significativo e o Projeto do Banco de Leite da
Santa Casa será sem dúvida, uma conquista fantástica.
Abelardo,
O trabalho continua, você será à partir de 01/07 o nosso piloto. Nosso clube é muito
forte e harmonioso, vá em frente, boa gestão.
Um forte abraço aos dois Presidentes!

Companheira Maiby

Queridos Abelardo e Maria Helena,
Tenho certeza que este será um ano muito
especial. Sob sua liderança vamos juntos construir
novos sucessos e alcançar grandes realizações.
Desejo que esta experiência represente uma
oportunidade de desenvolvimento, alegrias e
futuras ótimas lembranças. Contem comigo!

Maria Beatriz

Estimado companheiro Abelardo,
Sua notável alto disciplina em gestão, Amizade
e Humildade ,resplandeça para a honrosa presidência de nosso Clube de Rotary
Que você obtenha o merecido sucesso e conte
com todos nós para cintilar as missões objetivadas.
Que Deus o continue iluminando!

Companheiro William e Fátima

Querida companheira Emira,
Na sua gestão nosso clube cresceu e ficou mais solido com nosso companheirismo e a
união de todos. Você foi um exemplo de trabalho e perseverança. Realizou muito e abriu
caminhos para outras atividades do nosso Pacaembu.Muito obrigado Presidente Emira.
Ao Presidente que assume, já podemos ter a certeza de uma gestão séria,organizada e
eficiente , como pudemos notar desde que entrou no nosso clube. Sua postura conosco
transmitindo segurança com firmeza de propósitos, vindo de rotarianos como o pai e o
irmão já tem todos os predicados para nos liderar em 2013/14. Abelardo, agradecemos que
você tenha aceito tal missão .
Forte abraço do companheiro

Kim R. Valle

Scatolini

Emira ,
Parabéns! Muito obrigado
por ter conduzido tão bem os
destinos de nosso clube durante
este Ano Rotário.
Abelardo,
Muito sucesso na sua gestão!

Marcia e Bispo

A vida tem seus ciclos e isso nos possibilita
reinventar. Que nessa nova rodada do ciclo de sua
vida, a sua reinvenção acrescida de muito
entusiasmo, nos traga a esperança de um mundo
ainda melhor. Sei que isso não será tão complexo,
uma vez que já provou sua competência, inteligência e dedicação em tudo que faz em nosso Clube.
Conte sempre comigo! Bem vindo Presidente
Abelardo e Maria Helena.

Ana Paula Sanches

Troca de Presidente
No próximo dia primeiro de julho, seguindo o que preconiza os estatutos do Rotary Internacional, todos os clubes deverão trocar de presidentes
e o nosso clube seguirá a mesma orientação. Este é um ritual secular e cabem algumas considerações:
- O ano rotário 2012-2013 do RCSP Pacaembu presidido pela Emira foi ímpar, uma vez que o planejamento estratégico do clube foi cumprido em
todos seus tópicos.
- O companheirismo teve a marca da presidente;
- As reuniões ordinárias sempre tiveram o pleno envolvimento de todos os associados;
- O quadro associativo com aumento de 15% foi enriquecido com associados jovens e de valor.
- O trabalho junto à comunidade também acompanhou o dinamismo do clube;
- O Ano Rotário está terminando com o Projeto do Banco de Leite da Santa Casa e tenho acompanhado a luta da presidente para vencer todos
os obstáculos que um projeto desse valor e tamanho exigem.
Emira, parabéns pela coerência da sua gestão.
Companheiros Abelardo e Maria Helena, temos plena certeza que vocês seguirão todos os princípios rotários que mantém vibrante nossa
organização e como jovens e atuantes como sempre demonstram em seus atos farão o RC SP Pacaembu ainda mais eficaz e atuante no distrito
e mundo rotário.
Abelardo, os 23 presidentes que o precederam construíram um caminho, que em certos momentos foram tortuosos , porém com tolerância e
sabedoria dos associados do clube souberam desviar dos obstáculos e seguir sempre na busca da harmonia e paz no servir.
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MENSAGENS PARA O PRESIDENTE ABELARDO
Abelardo, que durante este
novo ano que se inicia, possamos viver Rotary, para juntos
transformarmos a vida de
muitas pessoas que precisam.
Conte comigo e com todos os
nossos companheiros!

Rachel

Mais um ano se passa, mais um presidente é
indicado, eleito e empossado. A cada nova posse
uma renovação de ideais é colocada em prática. É
como se os componentes do clube nunca
envelhecessem, trazendo a cada ano um novo vigor
físico e intelectual. É fantástico esse quase milagre
que o Rotary nos proporciona. É genial a idéia da
troca anual do comando. Alguns podem achar curto.
Mas a inteligência do seu criador, com certeza, fala
mais alto. A cada nova posse os sócios sentem novas
emoções, renovando o desejo de ajudar o próximo,
de cumprir integralmente as metas do Governador

entrante Claudio Moisés e entusiasmados de
superar as metas preconizadas ao Distrito e ao
Clube. É que espera a humanidade de nós
rotarianos.
Que você, com a inestimável ajuda da Maria
Helena, conduza os destinos do clube com a
sabedoria e dedicação como a nossa companheira
Emira Gazel tão bem demonstrou no ano rotário que
se finda. Tenha sempre em mente as grandes
realizações já alcançadas pelo nosso clube, das quais
você foi parte fundamental.

Annaluiza e Celso Buzzoni
Presidente 95/96

Quando conheci o Abelardo, imediatamente lembrei das palavras de Aldus Huxley:"to travel is to discover that everyone is wrong about other
countries" (viajar é descobrir de estar errado sobre outras nações). Porque? Obviamente porquê Abelardo com o jeito dele aparece muito mais um
cavalheiro inglês culto e refinado que o estereótipo do brasileiro que nos europeus temos.
Sério, compassado e atento com quem está perto, sem ser nunca intrusivo, ele é aquela pessoa que cada um queria sentada do lado em um jantar
entre amigos. Mas é muito mais que isso: Abelardo é disposto a ouvir os outros, determinado e intimamente forte.
Quando penso ao Rotary e a tudo aquele que a nossa associação faz no mundo e no território,aparece sempre em minha mente a imagem de
Arquimedes, aquele maravilhoso matemático e filósofo que tanta lembrança deixou na história do pensamento e do conhecimento humano: "Dê-me
uma alavanca e eu moverei o mundo!".
No nosso caso, a alavanca é a mirabil construção do Rotary International, que amplifica a força dos clubes e dos sócios para um aponte alto e nobre.
Mas tudo isso não é suficiente se falta um fulcro: no dia à dia, este não pode ser que o presidente do clube, que sim está sobrecarregado de fardos
pesados, mas também de grandes satisfações e da estima e gratidão dos companheiros para saber como conduzir-nos em atingir os ambiciosos
desafios que o Rotary e a sociedade urge-nos.
Como não reconhecer em Abelardo todas as características que um presidente precisa ter para desempenhar bem um papel tão especial?
Que mais precisa ser adicionado? Somente as nossas mais calorosas saudações e sinceros agradecimentos para se disponibilizar no serviço do
nosso clube e da comunidade.
Com íntima certeza que você só poderá exceder nossas expectativas, prosit Abelardo.

Giovanni

Abelardo e Maria Helena,
Estamos confiantes de que o nosso Rotary Pacaembu
terá um ano brilhante sob a sua competente liderança,
somando novas realizações em sua trajetória rotária.
Desejamos que vocês tenham pleno sucesso de suas
aspirações e que sejam felizes e satisfeitos em seu trabalho.
Contem, sempre, com toda a nossa amizade e apoio.
Emira e Marco Gazel,
Somos agradecidos por vocês fazerem o Rotary
Pacaembu se destacar ainda mais no ambiente rotário e na
nossa comunidade, pela consistência de seu trabalho.
Companheirismo, liderança, competência, crescimento, estão dentre as palavras que poderíamos usar para
nos referir a este ano rotário.

Luiz e Cecília Bortoli

Amigo Abelardo Marcos Jr. e esposa Maria Helena Coelho Nepomuceno, votos
de sucesso na condução do RCSP-Pacaembu neste ano rotário que 2013-14!
Companheiro muita luz e sabedoria, pois competência voce tem e já nos
mostrou, agora vamos seguí-lo e apoiá-lo ! SUCESSO !
Agradecemos à nossa querida companheira Emira Maria Aranha Gazel e ao seu
esposo , nosso companheiro Governador Gazel , todo carinho e amor com que que
nos lideraram neste ano de grandes realizações do nosso clube.
É a roda rotária girando novamente para servir ao próximo em busca da Paz!

Ivo

Obrigada por tudo, Emira!
Sucesso para você, Abelardo!
Conte conosco!
São os votos da Equipe do
Boletim Stadium
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