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NOVAS INFORMAÇÕES 

Designação:   Monumento ao Viajante 
Proteção Legal Proposta: (   )Tombamento  (   )Registro  (   )Entorno de bem tombado   (  )Registro documental 
(  )Restrições de uso e ocupação     (   )Sem interesse de preservação     (X )Manutenção / Atualização do Inventário   
Motivação do inventário:  

 O monumento representa a implantação da Rodovia Rio-Bahia e foi muito bem concebido e executado, 

implantado em importante entroncamento de rodovias, de fundamental importância para a história econômica e 

social do município. 

Bem mandado construir pelo Rotary Clube do município para homenagear alguns de seus mais ilustres 

integrantes, foi inserido à margem da Rodovia Rio-Bahia em formato de estrada com o símbolo da agremiação. 
Medidas de Proteção e Salvaguarda: 

 Por ser um local aberto, no meio da Rodovia e no entroncamento entre as Rodovias BR116 e BR356, a 

vigilância sobre o monumento fica muito difícil. É preciso entrar em contato com o Rotary Club de Muriaé para 

solicitar a restauração e reposição da placa de inauguração. 
Proprietário atual: Rotary Club de Muriaé 

Análise do Estado de Conservação: Monumento de grande movimento à visitação, necessitando de limpeza e 

estrutura para receber visitantes. (Atualização de 2009) O monumento foi recentemente pintado. Instalado em 

local de grande movimento de automóveis e pedestres, necessitando de limpeza e cuidados quanto à retirada de 

matos que crescem nas frestas. (atualização de 2015). 

Na atualização de 2021 o Monumento foi encontrado em ruim estado de conservação, com a pintura desgastada, 

partes da base com pastilhas quebrada e a base da pilastra parece que sofreu um início de demolição estando sua 

estrutura de ferro toda aparente. 
Fatores de Degradação: A falta de vigilância e de manutenção provoca a deterioração do monumento. 

Medidas de Conservação: fazer revisões mais constantes. Uma intervenção urgente se faz necessária na base da coluna para evitar que 

desabe. 

Intervenções: Retirada da placa de bronze por pessoa desconhecida. (Atualização de 2015)  Depois da última 

atualização (2015) a base da coluna sofreu um início de demolição.  

Dados Históricos: O Rotary Clube Muriaé foi fundado em 13 de junho de 1942. O Monumento foi inaugurado em 

13 de junho de 1967 para comemorar as bodas de prata do Rotary Muriaé. (Atualização 2015). 

O jornal Gazeta de Muriaé nº 80, de 20 de junho de 1967 apresenta a notícia da comemoração de suas Bodas de 

Prata ocorrida no dia 11 de junho de 1967, onde uma das solenidades foi justamente a inauguração do 

“Monumento Rotário José Guarino”. Na mesma matéria aparece a composição do Conselho Diretor do Rotary 

de Muriaé na época, responsável pela idealização e construção do Monumento: Presidente: Renato Guarino; 

Vice-Presidentes: Paulo Fraga e Augusto  Alves Pequeno; Secretários: Haroldo Alves de Araújo e Fábio do 

Carmo Silva; Tesoureiros: João Braz e José Braz; Diretores sem pasta: Hélio Abeilardo de Barros Tostes, 

Manoel Martins Lisboa Júnior e Walter Resende. Em um pequeno histórico do Monumento escrito por Helena 

Ferreira de Araújo encontramos a informação de que o autor do Monumento foi o arquiteto Cláudio Meireles 

Fontes, falecido em 2020. No texto ela diz que estavam presentes à inauguração os senhores Ivan Américo 

Porcaro, Hélio Abelardo de Barros Tostes, Antônio Bandeira de Mello, Luiz Múglia e outros. Também no 

mesmo texto a autora nos esclarece sobre a roda dentada com 24 dentes que representam as 24 horas do dia que 

o rotariano deve estar a serviço do próximo.  

Outras informações: Características Iconográficas: O clube de serviços Rotary possui um símbolo em forma de 

engrenagem que tem embutido vários significados: Os 24 dentes da roda DENTEADA (e não dentada) do 

Rotary representam às 24 horas do dia onde cada rotariano deve viver o Rotary em ação e pensamento. Os 6 

raios representam as qualidades essenciais do rotariano em relação à: FAMILIA – Ser bom chefe de família 

AÇÃO – Cumprir os deveres de cidadão AMIZADE – Cultivar a capacidade de fazer e manter amigos 

PROFISSÃO – Ter ética profissional, agindo sempre de acordo com os princípios rotários RELIGIÃO – 

Respeitar normas e princípios religiosos INSTITUIÇÃO – Manter a integração no movimento rotário, 

cooperando sempre. A cor dourada significa a nobreza e legitimidade dos propósitos rotários. A cor azul lembra 

o firmamento, indicando a universalidade e elevação dos mesmos propósitos. 

O primeiro desenho da roda foi feito por Montague Bear, rotariano de Chicago e engravador que projetou uma 

simples roda de trem, com alguns traços ao seu redor para dar a perspectiva de movimento. A roda foi projetada 

para transmitir a ideia de “Civilização e Movimento”. Em 1922, foi deliberado que todos os Rotary Clubes 

deveriam adotar o símbolo, que passaria a ser de uso exclusivo dos rotarianos. Assim, em 1923, a atual roda de 

engrenagem, com 24 dentes e seis raios, foi adotada como símbolo pela então “Associação do Rotary 

International”. Um grupo de engenheiros opinou que uma roda de engrenagem era mecanicamente impossível e 

que, portanto, seria necessário que a mesma contivesse, em seu centro, um rasgo de chaveta. 

Consequentemente, em 1923, o rasgo de chaveta foi anexado, e o símbolo, como é hoje conhecido, foi adotado 

como o emblema oficial do Rotary International. 

Comprimento:   7 m; Largura: 1,5 m; Altura: 6 m 

Características Técnicas: Técnica de concreto armado sem muita elaboração exceto pelo símbolo do Rotary 

fixado que aparenta ser de metal fundido. 
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Características Estilísticas: O estilo do monumento remete ao modernismo, em voga na época. 

A atualização de 2015 trouxe uma descrição mais detalhado do Monumento: Monumento contemporâneo de 

design avançado simbolizando uma via rodoviária com direção indefinida feita através de uma faixa concreto 

em curva ascendente em balanço, com pintura imitando uma estrada asfaltada. Esta faixa de concreto sai de 

uma plataforma quadrada e se liga a uma pilastra de corte retangular, de 4 metros de altura, implantada fora da 

plataforma, tendo um marco com o símbolo do Rotary Internacional em relevo, fixado a um metro do fim da 

pilastra tendo logo abaixo a inscrição Rotary Club Muriaé pintada em azul. Existia uma placa de bronze 

homenageando vultos importantes que marcaram uma época junto ao Rotary Club, conforme foto do primeiro 

inventário. Pilastra e bordas da faixa de concreto pintadas na cor branca. 
 

Situação atual: O prédio está correndo risco de ruir por ter sido a base da pilastra parcialmente demolida. 
Ano do inventário: 2001 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 

Inventários anteriores: 

 

   
Foto da atualização de 2009 (João Vargas)                                           Foto da atualização de 2015 (Edmilson Ilton Rocha) 

 

Registro Fotográfico Atual: 

 
08/11/2021. Vista do Monumento (atualização de 2021) Autor: 

Breno Zamboni Silva  
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08/11/2021. Detalhe da base em pastilha do  Monumento, em estado bem 

deteriorado (atualização de 2021) Autor: Breno Zamboni Silva  
 

 
08/11/2021. Detalhe da falta da placa de identificação 

(atualização de 2021) Autor: Breno Zamboni Silva 
 

 
08/11/2021. Detalhe da base do pilar de sustentação do conjunto 

ruino (atualização de 2021) Autor: Breno Zamboni Silva 
 

1ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: janeiro de 2009 

2ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2015 

3ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: maio de 2021 


