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AGENDA DE JULHO
Dia 02/07 (terça-feira)
Não haverá reunião - Transferência para a Posse
da Governadora Maria Lúcia G. Strazzeri
Dia 09/07 (terça-feira)
Não haverá reunião - Feriado Estadual
Dia 16/07 (terça-feira)
às 19h30: Reunião do Conselho Diretor

às 20h30: Reunião Ordinária
- Aprovação do orçamento para 2019-2020;
- Assembleia de Posse do Presidente Manoel para ano rotário
2019-20.
Dia 23/07 (terça-feira)
Não haverá reunião - Transferência para a Posse do Presidente Zacarias - RCSP Jardim das Bandeiras Alto de Pinheiros
Dia 30/07 (terça-feira)
às 20h30: “Quem é quem” - sorteio instantâneo, onde cada
companheiro se apresentará de 03 a 05 minutos

BOLETIM ESPECIAL - POSSE PRESIDENTE MANOEL - GESTÃO 2019-2020
MENSAGENS DOS COMPANHEIROS DO CLUBE

Lema da Gestão 2018-19

Lema da Gestão 2019-20

Mais um ano rotário termina e minha equipe e eu estamos com a boa sensação do
dever cumprido, e, prontos para auxiliar o Presidente Manoel Joaquim Ribeiro do Valle Neto.
Sob o lema “O Rotary conecta o mundo” e a ajuda das companheiras e companheiros do RCSP Pacaembu Bom Retiro você fará uma excelente gestão dando sequência aos
programas já iniciados e começará os programas sob a orientação de Mark Daniel Maloney,
Presidente do Rotary International para 2019-20.
Conte conosco.

Emira M. Aranha Gazel
Presidente do RCSP Pacaembu Gestão 2018-19

Reuniões: às terças-feiras, 20h30, no Meliã Paulista (Av. Paulista 2.181, Cerqueira César - São Paulo / SP)
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Emira M. Aranha Gazel
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José Luiz Scatolini
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Estratégico e Tec. da Informação
Abelardo Marcos Junior
Comissão do DQA
Ronaldo José Bispo
Comissão Projetos Humanitários
José Luiz Scatolini
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Joel Roberto Scholl e
Manoel J.R.do Valle Neto
Serviços Profissionais
Celso de Lima Buzzoni

Presidente Manoel (Mané),
Em uma breve retrospectiva, vi que temos
muitos pontos em comum:
Somos médicos e iniciamos nossas atividades profissionais com uma segunda especialidade (médicos de seguros) e foi em uma viagem
de trabalho na cidade do Rio de Janeiro (na
ponte aérea) que tive a felicidade de encontrá- lo,
quando fui convidado por você para participar de
um grupo em reuniões preparatórias e, que mais
tarde, veio a se constituir no Rotary Club de São
Paulo Pacaembu.
Assim como você, servi o clube como
presidente em mais de uma vez.
Nessas coincidências, quis o destino que
há 4 anos a Família Gazel tivesse o infortúnio de
notícia de grave doença em ente querido, fato
ocorrido também na família Ribeiro do Valle, há
um ano, e nesses momentos difíceis que todos
sentimos o calor humano e carinho da família
rotária representada por todos os companheiros
do nosso clube, pelo conforto e corrente de esperança buscando sempre com otimismo dias melhores, fato que por si só vale a pena ser rotariano.
Mané, você é um exemplo de rotariano:
comprometido, profissional competente, pai e avô
carinhoso e com esse legado tenho plena certeza
que com sua liderança e seu carisma escreverá
mais um linda página na vibrante história do Rotary Club São Paulo Pacaembu .
Do amigo,

Gazel

Serviços Internacionais
Ivo Alexandre Jr
Oficial do Intercâmbio
Ronaldo José Bispo
Serviços à Juventude
Ronaldo José Bispo
Comissão Fundação Rotária
Marco Antonio Gazel
Comissão Imagem Pública
José Luiz Scatolini
Conselheiro Pessoal
(Inst. de Rotary)

Marco Antonio Gazel e
Abelardo Marcos Junior
Conselho Fiscal
Jayme José de Araújo
Renato Silva Martins
William Cesar Santos
Dólar Rotário junho R$ 4,04

Emira,
Quando da nossa mensagem ao início de
sua gestão, registramos: “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, ...”. Terminada a gestão, embora a
mensagem não tenha sido em tom profético, o resultado foi o esperado, aliás superou as melhores
expectativas, em um ano de fortes adversidades
o resultado é este: um clube mais forte e mais
unido. Portanto, seu esforço não foi em vão, reconhecemos a sua competência e dedicação.
MUITO OBRIGADO.
Manoel,
Pela terceira vez será presidente de um
clube de Rotary, agora com o desafio de um clube
renovado, mais numeroso e com companheiros
atuantes e de muita experiência em Rotary, que
contarão com a sua vivência e seu perfil de grande
maestro para conduzir com muito sucesso o futuro do nosso “Pacaembu Bom Retiro”.
Boa Gestão, conte com nós.

Marcia e Bispo

Presidente Manoel,
Eu e Silvia desejamos que você tenha
uma gestão com muitas vitórias e com muita
harmonia. Conte conosco nessa caminhada.
Presidente Emira,
Parabéns pela excelente gestão de 2018-19.

Diogo e Silvia
Ao companheiro Manoel,
Com seu jeito fácil e tranquilo de realizar
ações e liderar pessoas, desejamos uma gestão de
muito trabalho, realizações e companheirismo à
frente desse clube que cresce e se renova.
Sucesso, presidente Manoel!
À companheira Emira,
Que sempre nos ensina com seu desprendimento e sua dedicação ao trabalho, seremos sempre gratos, não somente por suas realizações, mas também pelo exemplo que é de
dedicação, força e espírito de servir.
Muito obrigado, presidente Emira.

Imprescindível se torna agradecer o trabalho incansável e criativo de Emira Maria Aranha
Gazel, presidente do RCSP Pacaembu no período
2018-19.
Feita a transferência pela atual presidente,
desejo parabenizar o presidente para o período
2019-20 - Manoel Joaquim Ribeiro do Valle Neto,
e desejar-lhe que com sua experiência, dedicação
e competência mantenha os objetivos do RCSP
Pacaembu Bom Retiro.
Ofereço na oportunidade o meu apoio.

Maria Helena e Abelardo

Maiby

Presidente Emira,
Parabéns companheira Emira,
por estar terminando com o brilhantismo costumeiro a sua segunda gestão
como presidente do RCSP Pacaembu, período este no qual mais uma vez você
demonstrou sua capacidade de aglutinar e motivar as pessoas de uma maneira toda especial, dirigindo as ações do
grupo para atingir os objetivos propostos
em seu plano de ação, o que você conseguiu com brilhantismo, tendo o reconhecimento da governadoria pela concessão da “Menção Presidencial”. Isso
é liderança nata, que você sabe usar de
maneira eficiente e brilhante, com delicadeza, porém com firmeza.
Desejo expressar neste momento, minha admiração pelo seu trabalho e
agradecer a oportunidade de participar
desse grupo maravilhoso que é o RCSP
Pacaembu.
Muito sucesso em todos os seus
objetivos.
Companheiro Manoel,
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para cumprimentá-lo por sua
eleição para ser o primeiro presidente do
novo clube ROTARY PACAEMBU BOM
RETIRO, do novo DISTRITO 4563, fato
este que é um marco decisivo para sua
história como rotariano.
A sua história no Rotary pelo que
constatei teve início há 30 anos, ou seja
em 1989, ano em que você e mais um
grupo de pessoas motivadas em servir
a comunidade, fundaram o Rotary Pacaembu, clube este que é um exemplo de
companheirismo e grandes projetos humanitários.
Na sequência, você presidiu o
clube nas gestões 1990/91 e 2007/08,
com brilhantismo, o que levou o clube a
escolher seu nome para presidir e orientar o novo clube em sua caminhada para
o bem da humanidade e paz mundial.
A escolha dos companheiros
veio apenas reconhecer sua dedicação
aos objetivos do Rotary, sua vontade de
servir ao próximo, e sua capacidade de
levar o novo clube a novos momentos de
glória, com brilhantes projetos e muitas
atividades humanitárias.
PARABÉNS MANOEL JOAQUIM
R. DO VALLE NETO, PRESIDENTE
GESTÃO 2019/20 DO NOVO CLUBE
ROTARY PACAEMBU BOM RETIRO, DO
NOVO DISTRITO 4563.

Virgilio Francisco Cação Filho

Estimado companheiro Manoel
Joaquim,
Em um momento em que nossa
nação se movimenta para trazer de volta,
costumes e condutas importantes para
os ideais das famílias, você volta a dirigir este nosso clube de Rotary que tem
deixado marcas fundamentais em prol da
ajuda humanitária e comunitária.
Desejamos que Deus continue
iluminando-o para que você possa secundar, como nas suas gestões anteriores, principalmente agora - um Clube
enriquecido com a chegada de novos e
dedicados companheiros, avancemos
significativamente na continuação da
também brilhante gestão de nossa companheira Emira Gazel, que deixa um legado sublime em um ano que será inesquecível para todos nós.
Gostaria também de destacar o
grande apoio desse nosso companheiro,
amigo e irmão Scatolini, que não mediu
forças em todos os momentos.

William e Fatima

À presidente Emira Aranha Gazel,
Em primeiro lugar parabenizo
pela sua Gestão 2018/19 e agradeço
muito tudo o que tem feito para a nossa
próxima gestão 2019/20.
Com coragem, um espírito de
união e doação, junto com o Gazel e
Scatolini.
E demais companheiros e companheiras do clube, me ajudaram a preparar o meu caminho de presidente do
nosso Pacaembu agora Pacaembu Bom
Retiro!
Parabéns, obrigado e como diz o
Scatolini “vamos em frente”.

Manoel Joaquim R do Valle Neto
Presidente Manoel,
Ser presidente novamente é também um novo desafio que, certamente,
você desempenhará de forma excelente.
Estaremos próximos para ajudálo no que for necessário.
Presidente Emira e Gazel,
Sua gestão foi marcada por desafios que vocês souberam administrar com
muita competência e sabedoria, onde na
medida do possível pudemos ajudá-los.
Foi uma gestão muito boa e com
muitos projetos executados.
Muito obrigado e vamos em frente,

Bernadete e Scatolini

Manoel,
Hoje é um dia muito especial,
pois você toma posse como presidente
de nosso RCSP-Pacaembu.
Que Deus o abençoe e ilumine
para que obtenha através de seu trabalho e liderança, um ano profícuo, de
grandes projetos e muito companheirismo.
Parabéns pela posse e muito
sucesso!
Queridos Emira e Gazel,
Parabéns por fechar com chave
de ouro mais uma gestão como presidente do RCSP-Pacaembu.
Você com toda organização,
conhecimento, liderança e companheirismo cumpriu todas as metas propostas.
Gazel, parabéns a você também sempre tão presente, apoiando e
dando suporte em todos os momentos.
Que vocês continuem sendo
esse casal tão especial e que Deus os
abençoe e ilumine sempre!
Grande abraço de

Acerbi e Roseli
Presidente Emira,
Evanir e eu temos por você
renovada estima desde que nos aproximamos no convívio rotário, marcado
por sua profícua gestão.
Presidente Manoel,
Por conhecer seu perfil de um
legítimo rotariano, estou certo de que
sua atuação à frente do RCSP Pacaembu Bom Retiro irá consolidar a eficácia
deste valoroso Clube no ideal de servir.

Paulo Grimaldi

Manoel,
Desejamos a você todo sucesso
em mais este ano em que você presidirá
o nosso Rotary Pacaembu.
À Emira,
Nosso agradecimento pela
dedicação e pelo carinho com que nos
conduziu neste ano.

Cecília e Luiz Bortoli

Emira,
Obrigado por nos acolher com tanto
carinho aqui no Pacaembu. Marcia e eu nos sentimos abraçados.
A você Kim,
Meu primeiro amigo em Rotary, sucesso
na gestão 19/20 conte conosco.

Kleber e Marcia

Companheiro Manoel J.R. do Valle Neto,
Desejamos sucesso nesta nova gestão do
nosso clube, conhecimento, dinâmica, alegria e
bom senso são suas qualidades naturais, mas acima de tudo agradecemos mais esta oportunidade
de tê-lo como nosso presidente.
A nossa querida companheira e presidente Emira e esposo Gazel,
Nossos agradecimentos pela sábia jornada neste ano rotário.

Beth e Ivo

Emira,
À companheira Emira, nossos agradecimentos pela condução do nosso clube pela secunda vez. Sua gestão está se despedindo com o
exemplo de luta, superação, fé e muita generosidade.
Como o lema de sua gestão foi ‘’Seja a
Inspiração’’, tenha certeza que na nossa vida rotária e no nosso cotidiano, você será sempre a
nossa inspiração. Obrigado, por tudo.
Manoel,
Mais uma vez o ano rotário se inicia, e
pela terceira vez o companheiro Kim comandará
o nosso clube, com muita dedicação e capacidade de trabalho.
Com o lema,’’ O Rotary Conecta o Mundo’’, com certeza sua gestão será inspiração para
a promoção de um mundo de justiça e paz.
Desejamos ao presidente sucesso na sua
gestão e conte sempre com nosso apoio.

Dalila e Joel
Estimada Presidente Emira e Manoel,
O trabalho de um Presidente em Rotary
não é recompensada financeiramente, mas sim
é um modo de amar e de ajudar o mundo a ser
melhor. Só temos a agradecer a vocês pelo despreendimento pelo trabalho que de um lado esta
acabando e de outro começando a desempenhar
esta função tão nobre que é de ser Presidente de
um Clube de voluntários, peço a Deus que ilumine vossos caminhos, e que continuem a levar
amor para um Mundo melhor!!!
O amor, sublime impulso de Deus, é a
energia que move os mundos. Tudo cria, tudo
transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas, alimenta todas as ações.
A fraternidade é o Amor que se expande.
A bondade é o Amor que se desenvolve.
O carinho é o Amor que se enflora.
A dedicação é o Amor que se estende.
O trabalho digno é o Amor que aprimora.
A experiência é o Amor que amadurece.
A renúncia é o Amor que se ilumina.
O sacrifício é o Amor que se santifica.
O Amor é o clima do Universo.

Companheiro Manoel,
Parabéns por fazer a diferença na vida
das pessoas.
Desejo muito sucesso neste novo desafio.
Conte comigo sempre!
Grande abraço,

Leandro

Ao Companheiro Manoel,
Desejo uma gestão na Presidência de
nosso clube no período de 2019/2020, como das
vezes anteriores, um comando firme e cheio de
realizações.
E, também, agradecer a Presidente Emira
e ao Scatolini, pela maravilhosa gestão que se
encerra.

Luiz Cirino

Chico Xavier

Osmar Azevedo
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