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Uma grande perda 

 Foi com a mais profunda tristeza que, na noite do dia 13 deste mês, recebemos a notícia do falecimento, aos 82 

anos, no Hospital Novo de Atibaia, onde se achava internado, do grande amigo de todos nós e companheiro de lutas, 

Walter Pacitti. 

 Sabemos que o Pacitti passou por duros momentos na vida, entre estes a perda da esposa, professora Zilah, no 

ano de 1976, vítima de grave acidente automobilístico, deixando-o com 3 filhos menores (Regina com 13, Beatriz com 

12 e Renato com 9 anos). Uma escola municipal em Atibaia, no bairro do Portão, tem o seu nome, “Zilah Barreto Paci-

tti”. Dos irmãos que moravam em Atibaia  - Bruno e Geraldo - o Pacitti perdeu o Bruno, em 2006, também muito religi-

oso, como ele. Em dezembro de 2018 faltou-lhe a filha Regina, que com ele morava e lhe ajudava pacientemente nos 

cuidados com a saúde,  um tanto abalada, situação que vinha lhe impondo prolongado  e penoso tratamento, o qual 

aceitava com paciência e resignação.  É de justiça registrar-se aqui o papel importante desempenhado nesse longo 

período pelo enfermeiro Fernando – que se tornou seu amigo - ao lado não só da Regina, como também dos não me-

nos dedicados filhos,  Renato e Beatriz. 

 No Banco do Brasil, onde ingressou em 1959, com 21 anos, o Pacitti foi funcionário exemplar, durante 31 anos.  

Competente, íntegro, zeloso de suas obrigações, dotado de alto senso de responsabilidade, benquisto  por todos, veio 

a exercer ali, por seus méritos, as funções mais altas da carreira, aposentando-se em 1990. 

 Nada o impediu de se dedicar, por 52 anos - mais de meio século (é verdade!) ao trabalho voluntário na Vila São 

Vicente de Paulo.  Exerceu nesse tempo os cargos de Secretário da Diretoria e de Secretário do Conselho Deliberati-

vo. Independentemente de tais funções, por sinal desempenhadas com correção e eficiência, tinha por norma – e era 

mesmo próprio de seu temperamento -  chamar a si o enfrentamento, com denodo, das múltiplas questões inerentes 

ao dia-a-dia da Instituição.  

 Contribuiu, dessa forma, eficientemente, com base na experiência e competência, para a solução satisfatória de 

inúmeros problemas que, ninguém ignora,  surgem no cotidiano de qualquer Entidade.  

 Tendo em vista que as instituições beneficentes vivem às voltas com persistentes problemas financeiros, participou 

sempre – e com bons resultados - dos esforços e campanhas empreendidas pela Vila para aumento da receita e, em 

especial, do quadro de associados, carreando inúmeros colaboradores para esse quadro. 

 Pode-se assegurar, outrossim, que a atuação mais significativa do Pacitti no Asilo foi, sem dúvida, a coordenação  

das atividades do bazar, tidas estas como valiosa e vital fonte de recursos para a Instituição. 

 Durante anos e anos teve sob sua supervisão o trabalho, no setor, de uma abnegada equipe de senhoras voluntá-

rias -   lideradas pela Sra. Sandra – às quais cumprimos o dever de manifestar, nesta oportunidade,  nosso inteiro e 

sincero reconhecimento. Surgiu-nos agora, diante do acontecido, um enorme desafio: o problema da substituição do 

Pacitti em tais funções, ele que as exerceu com lisura, competência e rara abnegação, coadjuvado - é justo que se 

diga - pelo Sr. Odécio Dorathioto, nosso Vice-Presidente, outro grande lutador, no momento com problemas de saúde.  

 Julgamos interessante destacar aqui que o  Pacitti trabalhou, a partir do ano de 1968 (é isto mesmo!) com todos os 

Presidentes que passaram pela Vila São Vicente de Paulo, ou seja, Sr. João Batista Gama Cunha, Antonio de Pádua 

Alonso, Leolino de Paula Queiroz, Vilson Pasquotto, Dr. Gilberto Crosta, Dra. Kátia Ricci dos Santos, Sra. Maria Zélia 

Alves Rosa, e, ultimamente, Sr. Geraldo José Zenid. 

 Desejamos externar, neste ensejo, mais uma vez, aos filhos e demais familiares do Walter Pacitti, além da nossa 

homenagem,a manifestação do nosso profundo pesar pelo seu passamento, rogando a Deus que lhe proporcione o 

merecido descanso a que fez jus pelas suas virtudes e pelas boas e nobres ações entre nós praticadas. 
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