
  “A Páscoa é uma das datas 
comemorativas mais importantes entre as 
culturas ocidentais.  O termo “Páscoa” 
tem uma origem religiosa que vem do la-
tim Pascae, porém sua origem mais remota 
é entre os hebreus, onde aparece o termo 
Pesach, cujo signifi cado é passagem. 
 Entre os primeiros cristãos, esta 
data celebrava a ressurreição de Jesus 
Cristo (quando, após a morte, sua alma 
voltou a se unir ao seu corpo). O festejo 
era realizado no domingo seguinte a lua 
cheia posterior ao equinócio da Primave-
ra (21 de março). Ainda hoje, os cristãos
celebram a Páscoa valorizando e enfati-
zando a importância da ressureição de 
Jesus Cristo. Entre os cristãos, a semana 
anterior à Páscoa é considerada como 
Semana Santa. Esta semana tem início no 
Domingo de Ramos que marca a entrada 
de Jesus na cidade de Jerusalém. Tanto no 
signifi cado judeu quanto no cristão, esta 
data relaciona-se com a esperança de uma 
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Aniversariantes de abril

Agenda de abril

Márcia e Ronaldo José Bispo
Casal Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

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.

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
21 – associado honorário Eduardo Amorim
29 - Julia, neta da companheira Maiby

    A reunião do dia 27/03 foi transferida para a reunião de companheirismo na casa 
de Praia do companheiro Luiz Cirino, para o sábado 24/03. Além do Anfi trião e sua 
esposa Marian tivemos a presença dos seguintes companheiros e cônjuges: Buzzoni 
e Annaluiza; Emira e Gazel; Acerbi e Roseli; Jayme e Sidney; Joel e Dalila; Scatolini 
e Bernadete; Leandro e Fernanda; Bortoli e Cecília; Tia Maiby; Bispo e Marcia;e Sér-
gio e Rosani, como convidados tivemos a Ana, fi lha do Scatolini; a Mirella, fi lha do 
Joel  e o Gabriel e a Lorena, fi lhos do Leandro; tivemos também a presença da Edna e 
Amilcar, companheiros do RCSP-Bom Retiro; e dos cunhados do Cirino, Elder (o “chur-
rasqueiro”) e Sâmara (irmã da Marian). O evento iniciou na manhã do sábado e se es-
tendeu até o entardecer num clima de muita descontração e animação. Por ser a festiva 

Assuntos tratados na última reunião

vida nova.
 A fi gura do coelho está simboli-
camente relacionada à esta data comemo-
rativa, pois este animal representa a ferti-
lidade. O coelho se reproduz rapidamente 
e em grandes quantidades. Entre os povos 
da antiguidade, a fertilidade era sinônimo 
de preservação da espécie e melhores con-
dições de vida, numa época onde o índice 

de mortalidade era altíssimo. Já os ovos de 
Páscoa (de chocolate, enfeites, joias), tam-
bém estão neste contexto da fertilidade e 
da vida.
  A fi gura do coelho da Páscoa foi 
trazida para a América pelos imigrantes 
alemães, entre o fi nal do século XVII e iní-
cio do XVIII. E a introdução do chocolate 
em forma de ovo de Páscoa remonta a não 
mais de 3 séculos a princípio utilizado 
pela culinária francesa e posteriormente 
difundida na maior parte do mundo cris-
tão.” (*)

(*) Portal de Pesquisas Temáticas e
Educacionais – sua pesquisa.com

    Feliz Páscoa
       a todos!
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Conselho Diretor 2017-18
do Mês foi comemorada a Páscoa (vide detalhes 
a seguir); e os aniversariantes do mês (presentes: 
Dalila; Rosani; Bispo e Mirella), que foram home-
nageados com um bolo e o “Parabéns Rotário”. 
Observação: Os companheiros Abelardo e Ivo jus-
tifi caram a ausência por terem assumido compro-
misso de comemoração de aniversário, nesta data, 
do Samuel, ex-companheiro do clube. O compa-
nheiro Ricardo já tinha agendado um outro com-
promisso. O Renato lamentou não estar presente e 
enviou a seguinte mensagem: “Grande abraço a to-
dos ... bom churrasco ... saudade da turma toda.”. 
E o Manoel se manifestou com uma foto bebendo 
cerveja ao lado da Vera com a legenda “Vocês não 
estão sozinhos – saudações rotárias” e o Virgíio de-
sejou “Bom churrasco a todos...” (manifestações 
no grupo de whatsapp do Rotary Pacaembu).

A.3.3 Companheirismo – (Realização de
um Sonho)

 O nosso plano de atividade prevê um 
companheirismo a cada semestre da gestão. Neste 
semestre, conforme programado desde o início 
da gestão, a reunião domiciliar aconteceu na 
casa de praia do Companheiro Cirino. A escolha 
foi perfeita, local agradável, confortável e muito 
bem preparado para recepcionar os presentes.
 O churrasco oferecido foi pilotado pelo 
Elder, cunhado do Cirino, pessoa muito simpática 
e afável, e um churrasqueiro de “primeira”, mere-
cimentos também a Sâmara, esposa do Elder, que 
se desdobrou colaborando com sua irmã a Ma-
rian, no atendimento aos convidados e no prepa-
ro dos quitutes (saladas; homus; sobremesas; ...).
 Muita conversa, sobre todos os assun-
tos, evidentemente, além de Rotary, falou-se de 
tudo até do Corinthians. Um grupo liderado pela 
Tia Maiby fez um “tour” pela praia corroborado 
pelo excelente dia quente e de muito sol. A hos-
pitalidade e a descontração foram a marca do 
evento, em que vários companheiros se sentiram 
a vontade para um cochilo após o excelente al-

moço. Importante registrar o desfrute do uso da 
piscina com destaque ao “nosso atleta” Buzzoni.
 Após a comemoração dos aniversari-
antes e os agradecimentos aos anfi triões Cirino e
Marian, bem como aos familiares Elder e Sâmara, 
pelo presidente Bispo e esposa Marcia, ressaltan-
do e confi rmando que um dos pontos fortes do 
clube é “o companheirismo” (vide mensagem do 
presidente no boletim anterior) o companheiro 
Cirino falou de sua satisfação e emoção em poder 
atender seus companheiros e familiares, de tantos 
anos de Rotary, e como um desabafo chamou a 
reunião de “Realização de um Sonho”. 
 Mais uma vez, formaliza-se os agra-
decimentos do Clube a Marian e ao Cirino 
pela dedicação; empenho e preocupação para 
realização do evento e que de forma sim-
ples, mas muito sincera registramos o nosso:

MUITO OBRIGADO,
MARIAN  e  CIRINO!!





H.3 – Páscoa

 A Páscoa é uma data sempre lembrada em nosso Clube, 
e nesta gestão não poderia ser diferente. A Márcia preparou “cup-
cakes de Páscoa” acondicionando-os em embalagem e distribuiu 
a todos os presentes durante a reunião domiciliar de sábado.

Dia 23/04 às 20h
50º. Aniversário do RCSP-Barra Funda (clube padrinho);

Dia 24/04 às 15h
Prêmio Bandeirantes

RCSP-Jardim das Bandeiras

Dia 22/05 às 15h
Chá Benefi cente a ser realizado no Terraço Itália
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De 25 a 27 de maio, no
Bourbon Atibaia – Convention & Spa Resort 

Participe da 89ª. Conferência Distrital

H.8.– AVOHC Associação dos Voluntários do 
Hospital das Clínicas

 Conforme decisão do conselho diretor do clube, 25% 
dos recursos destinados a doações, arrecadados quando da re-
alização do chá benefi cente promovido pelo clube em outubro 
de 2017, foram doados à AVOHC. Atendendo as necessidades 
da associação, esses recursos foram revertidos em chinelos des-

tinados aos pacientes do Hospital das Clínicas e em cestas bási-
cas a serem entregues aos carentes envolvidos com a Instituição. 
Como reconhecimento a atual diretoria liderada pela Presidente 
Sra. Sonia fez um banner em homenagem ao Pacaembu, pelo o 
que somos muito gratos.

(O que representa a Páscoa e seus símbolos - o coelhinho e o ovo 
de chocolate - estão detalhados na Mensagem do Presidente no 
inicio deste boletim.)


