
 Companheirismo, um dos pontos 
fortes do Pacaembu.
 Por pesquisa no google é a 
seguinte a defi nição de companheirismo: 
“Companheirismo é o comportamento 
que caracteriza o modo amistoso, cordial, 
bondoso e leal de convívio entre as pes-
soas Agir com companheirismo é essen-
cial para manter um bom relacionamento 
numa vida comunitária, seja no ambiente 
de trabalho, no familiar ou entre amigos.”
 Se aplicarmos essa defi nição ao 
nosso clube, verifi car-se-á o quanto ela 
está correta (*). São pouco mais de duas 
dezenas de pessoas associadas a um clube 
de Rotary que se ajuntados os agregados 
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Aniversariantes de março

Agenda de março

27 – Henrique, neto do comp. Manoel
28 – Maria Eduarda, neta do comp. Willian

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

Dia 27/03 - Reunião transferida para o 
Companheirismo na casa do Cirino no 
dia 24/03.

(cônjuges; fi lhos netos e parentes) chega 
em torno de uma centena e o que se ob-
serva é aquele relacionamento em que to-
dos se unem para o bem comum.
 A alegria de um, por uma vitória 
de um ente querido, é compartilhada por 
todos, o mesmo acontece com algum in-
fortúnio (de saúde; de insucesso ...). É esse 
compartilhamento que nos une como hu-
manos; nos torna próximos um dos outros, 
ou seja mais COMPANHEIROS. 

(*) o exemplo mais recente foi o evento 
acontecido na casa do Cirino no sábado 
dia 24/03/18 – mais detalhes no próximo 
boletim.

Agenda de abril
Dia 03/04
às 20h30: Reunião do Conselho Diretor 
e Assembleia para eleição do Presidente 
2018/2019.

Dia 10/04
às 20h30: Reunião ordinária

Dia 17/04
às 20h30: Festiva do mês – Apresen-
tação dos trabalhos realizados na Santa 
Casa durante esta gestão.

Aniversariantes de abril
04 - companheiro Cirino
06 - Luca, neto do companheiro Bortoli
10- Cecília, esposa do comp. Bortoli
13- companheiro Abelardo
16- companheira Rachel
16 – casamento do comp. Renato e Wassila
16 - Lara, neta do companheiro Bortoli
17- casamento dos comp. Gazel e Emira
29 - Julia, neta da companheira Maiby

 O compa-
nheiro Luiz Antônio 
De Bortoli, protoco-
lo, anunciou a com-
posição da mesa: lu-
gar 1: Ronaldo José 
Bispo, presidente 
2017/2018; no lugar 
2: o companheiro 
do RCSP – Bom Re-
tiro e Governador 
Assistente 2017/2018 do Grupo 4 – Luiz Fernando Corrêa de Toledo; e no lugar n. 3 o 
companheiro Abelardo Marcos Jr., secretário; e a presença da convidada: Cecília Lemes 
De Bortoli. Em seguida, o companheiro Bortoli pronunciou o lema da gestão “O Rotary 
faz a diferença” e as virtudes do mês “Diligência e Comprometimento”, bem como as 
efemérides da semana e os aniversariantes de março. O secretário da reunião, o com-
panheiro Abelardo, informou, como expediente da reunião, que recebeu do RI os pro-
cedimentos e respectivos formulários para inscrição na conferência Internacional que 
acontecerá em junho/18 em Toronto - Canadá, e colocou-se a disposição dos compa-
nheiros interessados no evento para explicações mais detalhadas a respeito. O compa-
nheiro Virgílio assumiu a palavra, a pedido do presidente Bispo, para abordar as virtudes 
do mês e como sempre as relacionou com as ações e atitudes de Rotary (vide abaixo).  
O próximo assunto foi tratado pelo presidente Bispo com a colaboração do GA Luiz 
Fernando que detalhou pelo material disponível o “Projeto Iluminar” (vide abaixo). Na 
sequência o GA Luiz Fernando manifestou a sua satisfação em participar de mais uma 
reunião do Pacaembu; distribuiu aos presentes um exemplar do “Boletim do Projeto 
Iluminar” e do  “Comunicado Mensal” do Distrito – edição 07 – jan/18 em que men-
cionou a publicação da sua mensagem “Chegamos à metade da Gestão”, tendo como 

Assuntos tratados na última reunião
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Conselho Diretor 2017-18
destaque: “Avançar fi rmes em direção ao cumpri-
mento das metas é motivador e empolgante”. En-
tregou, também, ao presidente, os livretos do Guia 
Distrital – 2017/2018 para distribuição aos asso-
ciados do clube. Por fi m, convidou a todos para o 
fórum da Juventude que se realizará no próximo 
dia 15/05 entre os clubes do Grupo 4 (Barra Fun-
da; Bom Retiro e Memorial) e que terá como clube 
anfi trião o RCSP-Pacaembu. Agradeceu a recepção 
e manifestou que “é sempre um prazer estar com 
os companheiros do Pacaembu”. Aberta a palavra 
aos presentes, a companheira Emira, presidente 
eleita para o ano 2018/2019, manifestou a sua 
difi culdade de assumir a presidência do clube na 
próxima gestão, comentou da fragilidade da saúde 
de sua fi lha Marisa e do apoio e dedicação, de 
que como mãe, nesse momento lhe é exigido. To-

dos os presentes se solidarizaram com a situação e 
compreenderam o momento da família Gazel. O 
presidente Bispo agendou o assunto “Eleição do 
Presidente 2018/2019” para a próxima reunião, 
que acontecerá no dia 03/04 e como já é de praxe
acontece na primeira semana do mês concomitante 
a do Conselho Diretor. Aproveitou também para 
convocar uma Assembleia Extraordinária que o as-
sunto requer. Como assunto fi nal foram informa-
das as últimas tratativas para o companheirismo no 
próximo sábado na casa de praia do companheiro 
Cirino. Nada mais a tratar as bandeiras hasteadas 
foram saudadas e a reunião encerrada ás 22:15 hs.
 Obs.: O companheiro Buzzoni justifi cou 
a ausência por motivos profi ssionais, e o compa-
nheiro Manoel por motivos de saúde em família. 

 DILIGÊNCIA signi� ca ter cuidado, atenção ou dedicação para re-
alizar uma tarefa. Consiste no carinho, alegria e prontidão com que pensamos 
no bem e nos dispomos a realiza-lo da melhor forma possível para ajudar o 
próximo. É a virtude humana de seguir um objetivo de vida, ou qualquer tipo 
de princípio por meios convencionais e éticos até chegar ao � m desejado, é 
perseguir objetivos e zelar por ter bons princípios.
 É um substantivo feminino originado do latim diligentia, que signi� ca 
amar. São sinônimos da palavra: cuidado, dedicação, zelo, atenção, agilidade, 
providência, e averiguação. 
 Devemos ser diligentes em tudo o que fazemos. Se vamos fazer al-
guma coisa devemos usar de toda a nossa habilidade, conhecimento e concen-
tração para realizar essa tarefa. Isto aplica-se a todas as coisas, desde estudar 
para um exame, trabalhar numa fábrica, ou numa instituição, ajudar os outros, 
etc.. Tudo deve ser feito com um espírito diligente.
 
 Diligência, para o Rotariano, deve consistir no carinho, no amor, na 
alegria e na prontidão com que pensa em fazer o bem e se dispõe a realizá-lo 
da melhor forma possível para atender as pessoas necessitadas.

   Preparado pelo companheiro Virgílio

Virtudes – março/2018 - “Diligência” e “Com-
prometimento”

 COMPROMETIMENTO  É dedicação, engajamento, automotivação 
e um forte respeito aos compromissos assumidos junto a uma organização a 
uma empresa, a um clube ou junto aos colegas. É o ato de realizar o que se 
propôs a fazer. Trata-se da congruência entre atitudes, comportamentos e pala-
vras. O indivíduo comprometido se esforça para sempre honrar seus compro-
missos. A responsabilidade é inseparável do comprometimento. O individuo 
comprometido é um porto seguro para as pessoas à sua volta, para a organi-
zação, que sabem que podem contar com ele sempre que precisar.Em qualquer 
empresa ou associação, o comprometimento é determinante para conduzir a 
pessoa ao alcance do estado desejado. É um dos elementos fundamental para o 
sucesso: as pessoas  comprometidas se destacam em qualquer ambiente e sem-
pre serão requisitadas , pois entregam desempenho e resultados satisfatórios.
 Os rotarianos devem ter no comprometimento o fundamento para 
suas atividades nos clubes pois somente assim é que os projetos terão sucesso 
e o Clube será visto como um porto seguro para as comunidades carentes.



 H.9.1 – Prevenção às Drogas 

      Entre as ações previstas no Plano de Atividades temos 
o PROERD – programa realizado pelo Rotary em conjunto com 
a Polícia Militar do Estado de São Paulo, com palestras em esco-
las públicas que visam sensibilizar e prevenir o jovem estudante 
contra as drogas.
          Como esta ação depende da colaboração e dis-
ponibilização da Policia Militar e as tratativas já vão para vários 
meses o RCSP-Pacaembu estabeleceu como alternativa atuar no 
“Projeto Iluminar”. Cabe ressaltar que o PROERD e o  Projeto 
Iluminar são projetos distintos, sendo que este último pode ser 
encarado como um complemento ao primeiro, como pode ser 
observado pelo detalhamento a seguir.
 O Projeto Iluminar foi apresentado pelo Governador 
Chico aos clubes do Distrito, mais precisamente em um fórum 
ocorrido no fi nal de 2017 em que o mentor do projeto Ronaldo 
Campos (profi ssional de saúde; voluntário em tempo integral, es-
pecialista em dependência química) realizou uma palestra de-

talhando esse projeto. Em síntese: “é tirar o foco da prevenção 
da escola e colocá-lo dentro da família. A solução depende dos 
pais.”. Esclarecendo que não é diminuir o papel da escola mas 
através desta chegar aos pais e engajá-los nesse mister junto aos 
jovens, seus fi lhos. 
 Recentemente, os Distritos de Rotary do Estado de São 
Paulo, através de seus governadores e a Secretaria Estadual de 
Educação fi rmaram protocolo de intenções com o objetivo de 
distribuir junto às escolas Estaduais do Ensino Fundamental, seis 
edições do Informativo do Projeto Iluminar, criado e mantido 
pelo companheiro Dimas Antônio de Morais do RC de Barueri – 
Alphaville. Esse informativo aborda temas ligados a prevenção às 
drogas, direcionado aos pais. Visando facilitar essa distribuição, 
através do Rotary, a Secretaria de Educação disponibilizou uma 
relação de todas as escolas do Estado e desta forma os distritos
atuaram junto a seus clubes para operacionalização desse in-
tento.
 No Distrito 4610, o responsável em atuar junto aos 
clubes é o companheiro do RCSP-Memorial da América Latina 
Diogo Antônio Morato Mastrorocco – que nesta gestão compõe 
a equipe distrital como Presidente de Serviços a Comunidade – 
RI da Comissão de Projetos Humanitários.do Distrito. O compa-
nheiro Diogo selecionou algumas escolas próximas as comuni-
dades em que o Pacaembu atua e através de um e-mail orientou 
o seguinte: “Relativo ao Projeto Iluminar o papel dos clubes é 
identifi car as escolas na jurisdição de atuação de cada clube e 
fazer um trabalho de aproximação para viabilizar a distribuição 
dos informativos mensais e certifi car que os pais estão recebendo 
os exemplares.”
  Quanto ao Pacaembu, iniciaremos a distribuição do In-
formativo na escola em que estamos acostumados a atuar no Pro-
jeto Rumo a EE Maximiliano da Vila Madalena.

H.8.– ASFAR – Associação de Famílias 
de Rotarianos de São Paulo

 Atendendo ao convite da presidência da ASFAR, com-
parecemos a festiva entre clubes associados a entidade, que 
neste mês teve como clube anfi trião o RCSP-Pacaembu. O evento
aconteceu na sua sede e participaram pelo Pacaembu a Cecília, 
a Rosani e a Roseli, respectivamente cônjuges dos companhei-
ros Bortoli; Sergio e Acerbi, as quais aproveita-se a oportunidade 

para registrar os agradecimentos devidos. Estiveram presentes 
também o companheiro Scatolini e o presidente Bispo, este re-
presentando os presidentes dos clubes presentes fez parte da 
mesa diretora dos trabalhos. 
 A ASFAR é uma entidade sem fi ns lucrativos que há 63 
anos atua na área do voluntariado, contribuindo e cooperando 
com trabalho social e assistencial realizado em sua  maioria por 
doações dos clubes associados.



H.5 a – Páscoa na Creche da Santa Casa

 Em 22/03 o presidente Bispo e sua esposa Marcia, acom-
panhados do companheiro Scatolini estiveram na Creche Dona 
Antonieta Altenfelder distribuindo as quase 100 (cem) crianças 
um kit de pascoa contendo um chocolate acompanhado de um 

brinquedo coelhinhos; um porta lápis e uma bolsinha.
 A coordenadora da creche a Sra Tania acompanhou esse 
momento e fi cou muito agradecida pelo trabalho realizado pelo 
RCSP-Pacaembu.

R.2.1 – Seguro Solidário 

 Na semana do “Seguro Solidário” promovida pelo 
Distrito 4610, o companheiro Scatolini, responsável por 
esta ação nas atividades da atual gestão, está atuando junto 
aos companheiros do clube levantando e providenciando 

que os 5% dos prêmios líquidos pagos pelos rotarianos às 
seguradoras Itaú; Porto Seguro e Azul sejam revertidos a 
ABTRF – Associação Brasileira da The Rotary Fundation 
para serem aplicados em projetos do Rotary.
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Dia 24/04 às 20h
50º. Aniversário do RCSP-Barra Funda (clube padrinho);

Dia 22/05 às 15h
Chá Benefi cente a ser realizado no Terraço Itália

Distrito 4610

Anota aí

Governador 2017/2018
Francisco de Souza Ferreira Filho

De 25 a 27 de maio, no
Bourbon Atibaia – Convention & Spa Resort 

Participe da 89ª. Conferência Distrital

Aconteceu na semana

 • Em 19/03 realizada reunião com o secretário municipal 
Sr. José Carvalho Pinto da Silva e a engenheira de meio ambiente 
Biatriz da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura 
Municipal de Jarinu defi nindo as formalizações de compra das mu-
das das árvores a serem plantadas na cidade por doação pelo RCSP-
Pacaembu; o termo de doação; a data e o local de plantio;

 Realizado no último sábado, dia 24/03, o companheirismo na casa do companheiro Cirino e sua esposa Marian. Como se tratou de 
uma antecipação da reunião festiva do mês de março, preferimos abordar o grande evento no boletim correspondente à semana da mesma.

S E N S A C I O N A L
Companheirismo na casa do Cirino e sua esposa Marian 
(detalhes no próximo boletim - NÃO PERCAM!)


