
Rotary Internacional, uma
roda que não para de atuar

Nascido do sonho e da 
necessidade de ajudar as 
comunidades, o Rotary é 
conhecido mundialmente. 
Um dos principais sinôni-
mos que o caracteriza, é o 
desprendimento com que 
seus sócios se doam para 
servir o próximo, tendo 
como lema principal in-
clusive: Dar de si, sem 
pensar em si.

O movimento nasceu 
em 23 de fevereiro de 
1905, quando há época um 
jovem advogado chamado, 
Paul Harris, da cidade de 
Chicago nos Estados Uni-
dos,  preocupado com o 
crescimento desordenado 
de sua cidade, onde pro-
blemas sérios começavam 
a assolar a ordem pública, 
convida três amigos: Sil-
vester Schiele (negociante 
de carvão), Hiram Shorey 
(dono de uma alfaiataria) e 
Gustavus Loher (engenhei-
ro de minas), para juntos, 
discutirem e analisarem a 

situação em busca de uma 
ideia para a situação.

O jovem propõe então, 
a criação de um movimen-
to, composto por homens 
de negócios, que se reu-
nissem periodicamente, 
e, através do espírito do 
companheirismo, expan-
diriam o grupo em busca 
de novos companheiros 
para debaterem em bus-
ca de possíveis soluções. 
A princípio, as reuniões 
ocorreriam alternadamen-
te, no local de trabalho de 
cada um dos integrantes. 
Nascia então, a ideia de ro-
tatividade, familiarizando 
os membros entre si. Essa 
ideia de rotatividade deu 
o nome ao movimento: 

Rotary, que significa, rodí-
zio. Simbolizado por uma 
Roda Dentada.

O símbolo, a Roda Den-
tada é composta por 24 
dentes, que representam 
as 24 horas do dia. É uma 
engrenagem que impulsio-
na, multiplicando assim, 
seu movimento. No centro 
da roda, há uma chaveta 
que a impede de rodar em 
falso. Essa chaveta simbo-
liza o rotariano.

A notícia da organi-
zação se espalhou pelo 
mundo e o número de 
associados cresceu verti-
ginosamente. Os quatro 
líderes de Chicago se mul-
tiplicaram, e hoje o Rotary 
está presente em mais de 

229 países, com mais de 
1.230.000 rotarianos ao re-
dor do mundo, com mais 
de 35.474 unidades rotá-
rias. São mais de 4 mil, se 
considerarmos os Clubes 
de Rotaract, Interact, Casas 
da Amizade e os Núcleos 
de Desenvolvimento Co-
munitário. “O ingresso em 
Rotary ocorre pelo convite 
de um rotariano, buscan-
do mais um líder, a inte-
grar o clube local”, explica 
o companheiro de clube, 
Nildo Lima Queiroz.

Hoje, os projetos do Ro-
tary Internacional, são os 
mais variados. Ocorrem 
nas áreas da Saúde, Edu-
cação, Programas de com-
bate à fome e à pobreza. 
Atuando através da Funda-
ção  Rotária, mais de 100 
milhões de bolsas de estu-
dos são distribuídas para 
mais de 2 mil bolsistas es-
palhados pelo mundo.

Um dos projetos mais 
ambiciosos e de largo al-
cance social está sendo o 
da erradicação da Polio-
mielite no mundo, com a 
doação das vacinas.
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Rotary no Mato Grosso

Com o conhecimento 
da organização e cresci-
mento do Rotary, em 29 
de janeiro de 1921, um 
grupo de homens de ne-
gócios e profissionais li-
berais fundou, no Rio de 
Janeiro, o que pretendia 
que fosse, o primeiro Ro-
tary Club do Brasil. No 
entanto, ao analisar o pe-
dido de filiação, o Rotary 
Internacional verificou 
a predominância de na-
cionais de outros países 

entre os dezessete funda-
dores, desaprovou então a 
sua constituição e sugeriu 
que mais brasileiros fos-
sem convidados a compor 
o clube. Com a resolução, 
os idealizadores se dis-
persaram e, somente em 
15 de dezembro de 1922, 
o Rotary Club do Rio de 
Janeiro, veio efetivamente 
a ser criado. Dentre seus 
fundadores, apenas He-
bert Moses havia assinado 
a ata de 1921.

Em Mato Grosso, o 
Distrito 4440 foi redistri-
buído a partir do Distrito 
447 em 1989. A funda-
ção do Distrito 4440 ini-
ciou no ano rotário 90/ 
91 com a denominação 
de Distrito 444. No ano 
rotário seguinte passou a 
ser denominado 4440.

O primeiro Governa-
dor foi o companheiro, 
Vicente Herculano da 
Cunha e o primeiro pre-
sidente, Paulo Viriato 
Correa. Em Mato Grosso, 
o clube de Rotary mais 
antigo é o Rotary Club 
de Cuiabá, fundado em 
1941. O segundo mais 
antigo é o Rotary Club 
de Cáceres, fundado em 
1957. O terceiro mais 
antigo no estado é o Ro-
tary Club Rondonópolis, 
fundado em 22 de maio 
de 1968. A história da 
fundação do Rotary Club 
de Cuiabá se insere em 
um dos momentos mais 
importantes da vida po-
lítica de Mato Grosso. 
Fundado em 7 de julho 
de 1941, teve como pri-
meiro presidente Júlio 
Strübing Müller, então 
Interventor de Mato 
Grosso. Apoiado de for-
ma decisiva por Getúlio 
Vargas, que depois de 
fechar o Congresso Na-
cional adota duras medi-
das contra as liberdades 
democráticas, instala a 
ditadura e estabelece o 
chamado Estado Novo. 
O segundo Rotary Club 
criado em Cuiabá foi o 
Cuiabá-Porto, em 1968. 
Antes, entretanto, em 
1957, criou-se o Rotary 
Club de Cáceres, padri-
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nho do Rotary Club de 
Cáceres-Pantanal, criado 
em 1998, clube do atual 

governador do Distrito 
4440, companheiro João 
Mario Silva Maldonado.
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O primeiro Rotary 
a ser fundado foi o Ro-
tary Club Tangará da 
Serra. O  clube nasceu 
após dois anos de árduo 
trabalho para sua cons-
tituição. Graças a longa 
experiência de Martim 
Célio Rosella, no Ro-
tary Club de Astorga-PR, 
nascia o Rotary  Club 
de Tangará da Serra, no 
dia, 1º de novembro, de 
1984. Sua implantação 
ocorreu com o apoio de-
cisivo de companheiros 
de Barra do Bugres. A 
primeira reunião acon-
teceu na antiga churras-
caria Gralha Azul, ten-
do como 1º presidente, 
Martim Célio Rosella. 
O clube teve sua homo-

logação junto ao Rotary 
Internacional no dia, 28 
de fevereiro de 1985. De  
lá para cá, já passaram 
pelo cargo, 33 presiden-
tes. Hélio Tavares, Wag-
ner Chiarella Godoy, 
Irno Staullbaun, Clóvis 
Baptista da Silva, João 
Francisco Sanches, Luis 
Mariano Bridi, Bene-
dicto Saturnino da Sil-
va, Saul Francisco de 
Souza e Silva, Lafaie-
te Loyola Neto, Ada-
vilso Parpinelli, Nildo 
Lima Queiroz, Silvio 
Roberto Marques Pe-
rez, Ricardo M. Arioli 
Silva, Carlos Marcelo 
Takahara, José Mar-
cos Mazzuca Salvato-
ri, Luiz Paulo Baptista 
Campos, Alexandre 
Corrêa de Melo, Irno 
Staullban, José Anto-
nio Yábar Sánchez, 
Carlos Laércio Scholz, 

Rodrigo Ferreira de 
Andrade, Florisval-
do Alves dos Santos, 
Mauricio Pereira La-
mego, Suedir da Silva 
Ribas, Gilberto deVas-
concelos, Jairo José dos 
Santos Ayres, Selton 
José Vieira, Reginaldo 
C. Vedoja, Sebastião R. 
da Silva Filho, Danilo 
Falcão de Arruda, Ulis-
ses José Toniazzo, João 
Carlos dos Santos, e o 
atual presidente: Már-
cio José Gomes. Com 
o objetivo principal de 
ajudar a comunidade 
em que está inserida, o 
Rotary Club Tangará da 
Serra desenvolve todos 
os meses vários projetos. 
Um dos que mais se des-
taca é o apadrinhamento 
do Lar dos Idosos, com a 
contribuição mensal de 
todo o material de lim-
peza utilizado. 
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