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O segundo Rotary 
a ser fundado foi o 
Rotary Club Tanga-
rá da Serra  – Cidade 
Alta, em 28 de agosto 
de 1988. O Rotary Ci-
dade Alta teve como 
presidentes: Ivo Luiz 
Colla, Newton San-
tos Pereira, Ivo da S. 
Pereira, Vivaldino F. 
Oliveira, Roberto G. 
de Azevedo, Wilson 
Dalto, Carlos Antônio 
Bertei Longhi, Dejal-
mo Fedrizzi, Moacir 

Luiz Rizzon, Antonio 
Virgilio Mugnai, Hé-
lio Luiz Hoffmann, 
Jaime Luiz Hartmann, 
Luiz Alberto Gotardo, 
Eduardo Gomes Gon-
çalves, Luiz Carlos 
Barreiros, Walter José 
Laurindo de Olivei-
ra, Airto Franchini, 
João Coelho Pinheiro, 
Vilmar Batista Vieira, 
Carlos Alberto Zílio 
da Silva, Magno Cesar 
Ferreira, Rogerio Ario-
li Silva, Claudiomir 

Meurer, Osvaldo Hen-
rique Pauletti, Carlos 
Antonio Tayano, Ar-
tur Geraldo Gotardo, 
Edson Lorenzetti, Jair 
Eurico Souza, Edson 
Hoffmann. Dentre os 
inúmeros projetos de-
senvolvidos pelo clu-
be, um em especial 
chama a atenção: O 
Projeto Moral – Movi-
mento Rotário de Alfa-
betização de Adultos, 
que surgiu no final do 
ano de 1991, no senti-

do de erradicar o anal-
fabetismo no mun-
do.O projeto cresceu 
e já beneficiou vários 
municípios além Tan-
gará da Serra, como: 
Nova Olímpia, Barra 
do Bugres, Arenápo-
lis, Nortelândia, Santo 
Afonso, Denise e Cam-
po Novo do Parecis.

Até o ano de 2016 
foram alfabetizados 
pelo Projeto MORAL 
a p r o x i m a d a m e n t e 
4.100 pessoas. 

Os clubes desen-
volvem tanto serviços 
internos quanto exter-
nos, todos com cunho 
social, buscando be-
neficiar sempre, a 
comunidade mais ca-
rente. Com a expan-
são das atividades e o 
acompanhamento de 

perto de filhos dos as-
sociados,  e esposas, 
criaram-se ainda  liga-
dos ao  Rotary, a Asso-
ciação de Senhoras de  
Rotarianos,  o Rota-
ract e o Interact, além 
do Rotakids,  ambos 
com a finalidade pre-
cípua de desenvolver 

nos jovens a lideran-
ça. Segundo informa-
ções colhidas, para 
se associar aos clubes 
citados a burocracia 
é um pouco menor, 
que ao Rotary, quando 
somente é possível, 
através de convite de 
um associado. Portan-

to, mesmo que se faça 
parte do Rotaract e 
Interact, isso não sig-
nifica que esse jovem 
será um Rotariano na 
fase adulta. Há que se 
seguir a constituição 
do clube e ser convi-
dado por um compa-
nheiro.

Terceiro  foi o  Ro-
tary Club de Tangará da 
Serra- Centro, funda-
do em 04 de junho de 
1992, tendo seu regis-
tro realizado junto ao 
Rotary Internacional 
em 30/ 06 /1992. Seus 
presidentes foram: Re-
neu Graebner, Itelvino 
Hoffman, Jales Carva-
lho, Francisco José das 
Neves Neto, Felício 
Rodrigues de Souza 
Neto, Sônia Rosa Bue-
no, Idail José Trubian, 
Anízio Massaroli, Dir-
ceu da Silva Oliveira, 
José Maria Fraes Vas-
ques Neto, Verônica 
Pagno Míssio, Fernan-

do A. Figueiredo Pon-
ce, Alceu Luiz Grapé-
gia, Carlito Oliveira 
Santos, Joarez Jorge 
Leite, Francisco Assis 
Hilgemberg, Leila Ma-
ria Ortega dos Santos, 
Celso Del Lama Filho, 
Itelvino Hoffman, Ger-
vásio Lima Brito, Vil-
ma Vilella Bonzanini, 
Luiz da Silva, Brígida 
Maria Fischer, André 
Luis Castro Nunes, 
Sebastião Fernandes 
Medina, Luiz da Silva 
e Marcos Vinicius de 
Meira. O principal pro-
jeto desenvolvido pelo 
clube é o Vamos Lim-
par o Rio Sepotuba.

“Ser rotariano é um 
desafio gratificante. Es-
tar em uma associação 
de líderes  em prol de 
combater as mazelas 
da comunidade exi-
ge sacrifícios, mas  ao 
mesmo tempo recom-
pensa com um sorriso 
de agradecimento, com 
um problema ameni-
zado, com a certeza de 
ter contribuído para um 
mundo melhor.  Ser  ro-
tariano é levar gravado 
na mente e no coração 
a máxima rotária Dar de 
Si Antes de Pensar em 
Si”, Edson Hoffmann-

 “(...) o Rotary é algo 
difícil de explicar. O 
Rotary foi e se tornou 
algo muito grande e 
complexo para explicar 
em forma de simples 
palavras. Se perguntar 
a cada rotariano, com 
certeza, cada um de nós 

“(...) Rotary é traba-
lho, dedicação, alegria, 
o que gera uma  amizade 
parentesco. Posso dizer 
que somos uma  famí-
lia rotária. Nessa nossa 
convivência praticamos 
acima de nós, o bem, 
digo, a melhoria da qua-
lidade de vida do nosso 
próximo, da comunida-
de que vivemos e posso 
até dizer que estamos 
melhorando a vida de 
outros países. (...) Fazer 
a diferença com alegria 
é o que tange as nossas 
ações nas reuniões, nos 
trabalhos que executa-

>Memória 05>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
SÁBADO - 23 DE SETEMBRO DE 2017Diário da Serra

gestão 2017/18, Roatary 
Tangará da Serra- Cida-
de Alta.

tem uma compreensão 
distinta do que é o Ro-
tary, (...), portanto, seja 
qual for o nosso modo 
de servir, nossos tra-
balhos, nossas ações e 
nossos projetos conti-
nuarão transformando 
a vida das pessoas para 
melhor. E tenho a certe-
za que independente da 
motivação que nos trou-
xe ao Rotary, é a satisfa-
ção que encontramos na 
família rotária que nos 
faz ficar”, Marcos Vi-
nícius de Meira- gestão 
2017-18 do Rotary Tan-
gará da Serra-Centro.

mos e nos projetos que 
implementamos. Quero 
dizer que onde passar-
mos temos que deixar 
rastros de amor como 
resultado”, Márcio José 
Gomes-gestão 2017-18 
do Rotary Club Tangará 
da Serra.


