1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912 1913
Rotary Clubs
contribuem
US$25.000
para socorrer
vítimas de
enchente em
Indiana e
Ohio, EUA, a
primeira iniciativa conjunta de
clubes.

Ford apresenta o carro modelo T

23 de fevereiro: O advogado Paul
Harris e três amigos reúnem-se em
Chicago, iniciando o movimento
rotário

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

26,50

Oito Rotary Clubs na GrãBretanha e Irlanda fornecem
ajuda e hospedagem a refugiados de guerra belgas.
Abertura do Canal do Panamá
O primeiro projeto do
Rotary, um banheiro público, dá inicio ao compromisso rotário de prestação
de serviços humanitários e
à comunidade

1928

1929

1930 1931

Fundação da Rádio BBC,
de Londres
Lançamento do primeiro
filme falado, The Jazz
Singer (O cantor de Jazz)
Charles Lindbergh realiza
o primeiro vôo solo sobre
o Atlântico

Recebimento da primeira
contribuição para a
Fundação: US$26,50 do
Rotary Club de Kansas City,
no Missouri, EUA
Epidemia de gripe

Rotary adota
código de ética,
prelúdio da
Prova Quádrupla

1927

A Fundação Rotária outorga
seu primeiro subsídio:
US$500 para a Sociedade
Internacional da Criança
Deficiente, a precursora da
atual Easter Seals.
Em seu 25° aniversário, o RI
conta com 3.349 clubes e
mais de 150.000 rotarianos em
62 países, espalhados pelos
seis continentes.
Marcha do Sal de Gandhi

Descoberta do sarcófago
do rei Tutancamon

Estabelecimento de um fundo de dotações, precursor da Fundação Rotária,
para “praticar o bem no mundo”. Em
2005, a Fundação Rotária será uma
das maiores entidades humanitárias
do mundo.
Outorga do primeiro Prêmio Pulitzer
Revolução russa
Rotary Clubs dos Estados Unidos
engajam em campanha de arrecadação de fundos de assistência a
vítimas de guerra.

Inauguração do primeiro escritório internacional do Rotary em
Zurique, na Suíça.

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

A Prova Quádrupla
Do que nós pensamos,
dizemos ou fazemos
1) É a VERDADE?
2) É JUSTO para todos os
interessados?
3) Criará BOA VONTADE e
MELHORES AMIZADES?
4) Será BENÉFICO para
todos os interessados?

1939

1940

Início da Segunda
Guerra Mundial
Invenção do
helicóptero
Os Rotary Clubs da
Espanha, inoperantes desde o desencadeamento da
guerra civil, são
oficialmente desativados.
Rotarianos contribuem US$50.000 à
Cruz Vermelha e
criam fundo para
ajudar pessoas afetadas pela guerra.

A respeitabilidade do
Rotary nas primeiras
décadas de sua existência atrai grande
gama de pessoas ilustres como o compositor
Jean Sibelius, o humanitarista Albert
Schweitzer, o escritor
Thomas Mann, e o
diplomata Carlos P.
Romulo.

1941

1942

1944

Jean Moulin,
líder da
Resistência
Francesa, é
morto
Levante do gueto
de Varsóvia
Rotary Clubs na
Finlândia iniciam
projeto de auxílio a crianças
órfãs de guerra.

Ataque japonês a
Pearl Harbor
Cerco a
Leningrado
Remessa de alimentos a rotarianos nos campos
de concentração
da Europa. Na
Suíça neutra, clubes organizam
ajuda a refugiados franceses e
belgas.

Batalha de Midway
Batalha de Stalingrado
Rotarianos britânicos sediam conferência do Rotary para promover intercâmbio cultural e educacional,
inspirando a criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

1943

1945

1946

Rotary desempenha
importante papel
no estabelecimento
da Organização das
Nações Unidas
com 50 rotarianos
servindo como
delegados, conselheiros e consultores na conferência
de inauguração da
entidade.
Estados Unidos lançam bomba atômica em Hiroshima e
Nagasaki
Capitulação dos
alemães

Dia D
Rotarianos suecos
cuidam de 32.000
crianças finlandesas desarraigadas
pela guerra.
Rotary Clubs no
Canadá e nos
Estados Unidos
encabeçam campanha de angariação
de roupas para
áreas devastadas
pela guerra.

1947

1948

1949

Morre o
fundador
do Rotary,
Paul Harris.
Rotarianos
de todo o
mundo doam
mais de
US$1 milhão
à Fundação
Rotária.
O primeiro programa da
Fundação, de bolsas para
pós-graduação (atual programa de Bolsas Educacionais),
financiou 18 estudantes para
estudar em sete países.
Atualmente, mais de 1.100
pessoas por ano estudam no
exterior sob o patrocínio das
bolsas do Rotary.
Os Estados Unidos iniciam o
Plano Marshall
Chuck Yeager quebra a barreira do som
Descobertos os Manuscritos
do Mar Morto

1950

1951

1952

1953

1954

1955

Início da guerra da Coréia
Vinte e três Rotary Clubs são
desativados pela recém-formada República Popular da
China. Rotarianos chineses
fugidos do novo regime fundam Rotary Clubs na ilha de
Formosa.
China torna-se
comunista
Criação da Otan
Rotary Clubs são
restabelecidos no
Japão, Coréia e
Alemanha.
Mais de 11.000
pacotes de alimentos e mercadorias são
enviados a rotarianos em áreas
devastadas pela
guerra.

Segregação é considerada ilegal nos
Estados Unidos
Lançamento do primeiro submarino
atômico

Assinatura do Pacto de
Varsóvia
Fundação da rede de lanchonetes McDonald’s
Inauguração da Disneylândia

Juan Perón torna-se Presidente da Argentina
Julgamento de Nuremberg
Reativados Rotary Clubs na Bélgica, Burma,
Tchecoslováquia, França, Grécia, Itália,
Luxemburgo, Holanda, Noruega, Filipinas e
Cingapura.

Cronologia dos cem anos do Rotary
Criação da Arpanet,
precursora da Internet
Neil Armstrong é o
primeiro homem a
pisar na lua
Yasser Arafat
torna-se líder
da OLP

Tratado internacional
torna a Antártica
área de preservação
científica
Fidel Castro assume
o poder em Cuba

123

Estabelecimento da
Comunidade Econômica
Européia
Lançamento do satélite
soviético Sputnik inaugura
a era espacial

Lançamento do
“Grande Salto
Adiante” de
Mao Tsé-tung
Criação da
Nasa

Revolução
húngara
Crise do
Canal de
Suez

1956

1957

1958

Crise dos mísseis
cubanos
Interact Clubs
chegam a 123 no
primeiro ano.
Lançamento do programa de Serviços à
Comunidade Mundial
do Rotary
Primeiro debate
presidencial
televisionado nos
Estados Unidos
Invenção do raio
laser

1959

1960

1961

1962

1963

Estabelecimento dos
programas Subsídios
Equivalentes e
Intercâmbio de Grupos
de Estudos
Inauguração do trem bala
no Japão
Assassinato de Malcolm X
EUA enviam tropas ao
Vietnã

1964

1965

1966

1967

Construção do edifício Sears Tower,
Chicago, EUA
Os Estados Unidos retiram-se do Vietnã
Rotarianos proporcionam auxílio a
vítimas de terremoto em Manágua,
na Nicarágua.

1969

1970

1971

1972

Rotary cria Subsídios
“Saúde, Fome e
Humanidade”
(3-H) para aliviar
a fome e melhorar
as condições
humanas e sociais.
Massacre de
Jonestown,
na Guiana
(suicídio em massa
por fanatismo
religioso)
John Paul II é eleito
papa

Guerra civil no Líbano
Fundação da Microsoft
Pol Pot torna-se ditador no Camboja
Rotarianos australianos e de outros países
oferecem assistência
às vítimas do ciclone
que destrói 90 por
cento da cidade de
Darwin, na Austrália.

Completada a barragem alta da represa
de Assuã
Rotarianos ajudam
vítimas da inundação causada por
maremoto em
Bangladesh

1968

Explosão do ônibus espacial Challenger
U.R.S.S. lança a estação espacial Mir
Quadro social do Rotary atinge 1 milhão
de associados.
Estabelecimento dos Núcleos Rotary de
Desenvolvimento Comunitário.

Estréia o fime Star
Wars (Guerra nas
Estrelas)
Rotary retorna à
Espanha
Convenção do
Rotary em Tóquio
atrai um recorde de
39.834 participantes

Assassinato de
Martin Luther
King Jr
Primavera de
Praga, programa
de reformas
políticas na
Tchecoslováquia
Rotary lança
Rotaract, clube
de prestação de
serviços formado por pessoas
entre 18 e 30
anos.

1973

1974

1975

1976

Explosão do vôo
103 da Pan Am
em Lockerbie,
na Escócia
Estados Unidos
derruba avião
de passageiros
iraniano
Depois de 50 anos,
clubes de países
do leste europeu
voltam a fazer
parte do Rotary

1977

1978

1979

Lançamento do programa Pólio Plus com o objetivo de
erradicação da poliomielite até 2005, ano do centenário
do Rotary.
Fome assola a Etiópia
Descoberta do buraco na camada de ozônio
Mikhail Gorbachev estabelece a Glasnost e a Perestroika

Rotary admite a
primeira mulher.
Em 2005, mulheres
atuam como presidentes de clube e
líderes distritais,
muitas delas
alcançando papéis
internacionais de
liderança.
A Bolsa de Valores
de Nova York sofre
queda dramática
na “Segunda-feira
Negra”
Piloto alemão
aterrissa ileso na
Praça Vermelha,
na Rússia

Primeira mulher é
indicada para cargo na
Suprema Corte dos EUA
IBM introduz o
computador pessoal
Milhões de telespectadores assistem ao casamento real de Charles e
Diana, da Inglaterra.
Rotary estabelece Fundo
de Dotações para a Paz e
Compreensão Mundial.

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

Ataque terrorista às torres gêmeas do World Trade
Center causa milhares de vítimas de 88 países
Prédio do Pentágono também é atingido por ataque
terrorista e outro avião de passageiros seqüestrado é derrubado.
Rotarianos da área de Nova York ajudam
imediatamente com fundos de emergência;
sócios contribuem US$1,9 milhão no auxílio às
famílias das vítimas.
Rotarianos em Newfoundland, no Canadá,
acolhem passageiros de vôos desviados
em decorrência dos ataques terroristas.
O Programa Pólio Plus do Rotary contribuiu
US$438 milhões para proteger mais de 2 bilhões de
crianças em 122 países contra doenças infantis.
Estados Unidos perseguem terroristas no Afeganistão
Rotarianos no Paquistão, apoiados por Rotary Clubs de todo o mundo,
oferecem assistência a refugiados do Afeganistão.

Rotary outorga o 10.000º Subsídio Equivalente.
Os Subsídios em Prol da Criança do Rotary financiam
1.584 projetos ao custo de US$20 milhões.
Rotary lança Bolsas Rotary pela Paz Mundial e cria
Centros Rotary de Estudos Internacionais em oito universidades de prestígio, localizadas em seis países.
Introdução do euro como a nova moeda em vários
países europeus
A Otan ataca a Sérvia
Devolução do Canal do Panamá à nação panamenha

500

milhões de crianças
imunizadas contra a
pólio por intermédio
do programa Pólio
Plus.
Crescimento exponencial da utilização
da Internet

Queda do Muro de Berlim
Estudantes mortos na
Praça da Paz Celestial,
China
Fundado o Rotary Club de
Moscou, o primeiro clube
de prestação de serviços
da chamada União
Soviética.

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Rotarianos distribuem alimentos,
água, medicamentos, equipamentos,
etc, no valor de US$3 milhões para
ajudar vítimas do furação Mitch
na América Central, além de
US$1,3 milhão em doações em
espécie de clubes de todo o
mundo utilizado em projetos de
reconstrução a longo prazo.
Índia e Paquistão testam armas
nucleares

Região do Pacífico
Ocidental declarada livre da pólio
Rotary contribuiu
US$37,5 milhões à
região do Pacífico
Ocidental e cerca
de US$378 milhões
à Iniciativa Global
de Erradicação da
Pólio.

Hemisfério ocidental declarado livre da pólio
Fundação Rotária cria o
Fundo Permanente.
Nelson Mandela é eleito
Presidente da África do Sul
Genocídio de Ruanda

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Rotary outorga

16.000
Subsídios
Equivalentes

2001

2002

2003

Rotary comemora 100
anos de prestação de
serviços públicos.
A contribuição do
Rotary à campanha
de erradicação da
pólio excede meio
bilhão de dólares
americanos.

2004

2005
PO

