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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

As atuações do Rotary Club de Coronel Fabriciano-Acesita embasavam-se, no 

sentido tocqueviliano, na doutrina do interesse bem compreendido. As ações sociais 

dos sócios fundadores não eram destituídas de interesse ou movida pelo altruísmo. 

Pelo contrário, os projetos comunitários, através da mutua colaboração, foram 

calculados conforme os interesses privados. Sob o discurso da modernidade, 

embora pelo bem comum restrito, atuaram na construção da telefonia automática, 

jornal impresso, luz elétrica regular, hotelaria de luxo, clube recreativo, estradas 

asfaltadas, cinema, escola comercial privado, escola técnica profissionalizante. No 

sentido gramisciniano, os rotarianos do Vale do Aço estavam impregnados da 

racionalização americana na medida em que a atuação pelo bem comum serviu de 

utilidade para o fortalecimento local das forças econômicas. 

 

Na fundação do Rotary Club de Coronel Fabriciano-Acesita havia um norte 

americano que atuou como pivô do processo de instalação, organização e 

doutrinamento dos sócios proponentes. O processo de aglutinação dos sócios foi 

rigorosamente levado em conta.  

 

Identificamos a percepção de ganhos que o Rotary Club de Coronel Fabriciano teria 

ao difundir o imaginário Vale do Aço, pois, como isso, ampliaria o mercado de 

negócios num espaço de crescente circulação de mercadorias. Além disso, 

identificar-se com a imagem-força Vale do Aço fortaleceria o Rotary Club face ao 

controle, não apenas de cidades fragmentadas, mas de uma região global de 

cidades interdependentes e complementares que se encontrava em distinção no 

cenário estadual, nacional e internacional. 

  

A Imprensa escrita regional, o jornal Canaã (1959-1963) e o jornal O Vale do Aço 

(1967), em seu contexto midiático local, foram os instrumentos do Rotary Club, para 

legitimar e invalidar; justificar e acusar; tranqüilizar e perturbar, mobilizar e 

desencorajar e incluir e excluir as visões de mundo de que os sócios fundadores 

eram portadores ou reprodutores. 
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Algumas visões de mundo que embasam o Rotary Internacional foram reproduzidas 

pelos rotarianos do Vale do Aço: o saint-simonismo pragmatismo, comunitarismo e 

puritanismo. Essas concepções de mundo, que estruturam parte dessa organização 

internacional, foram apropriadas pelo Rotary Club local e difundidas na região do 

Vale do Aço. 

 

A atuação do Rotary Club de Coronel Fabriciano-Acesita se traduziu na forma 

invisível, nos “bastidores” da reconfiguração da sociedade fabricianense em 

mutação. O Rotary Club agregou indivíduos negociantes, industriais, comerciantes, 

pecuarista, profissionais liberais, donos, gerentes e sócios de negócios e 

empreendimentos com vistas a potencializar um poder coletivamente possuído que 

se materializou em diversas atuações na região do aço. 

 

 

 


