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DESENVOLVIMENTO

Ganhadora do Prêmio Viva o Seu 
Sonho e a Corrente do Bem

Imagine-se como uma criança, sofrendo 
rejeição de lar adotivo em lar adotivo, 
enquanto sua mãe e seu pai lutam contra o 
vício. Na maioria das noites você enfrenta a 
fome e, para se alimentar e a seus irmãos, 
passa as noites implorando por comida. 
Infelizmente, essa foi a triste realidade de 
Kamilla, uma ganhadora do Prêmio Viva o 
Seu Sonho. 

Com apenas 15 anos de idade, Kamilla 
abandonou o ensino médio, tendo que 
trabalhar em vários empregos para 
sobreviver. Mais tarde, casou-se e teve duas filhinhas; mas não demorou muito para 
que seu casamento se tornasse violento, resultando em anos de abuso físico e mental. 

Foi por causa de suas duas filhas que Kamilla encontrou forças 

para deixar seu agressor, prometendo investir em si mesma, em sua 

família e em sua comunidade. 

Quando nos encontramos com Kamilla em 2017, ela havia concluído seu supletivo e 
estava se preparando para conquistar seu objetivo de se tornar uma assistente social. 
Inspirada por sua força e coragem, a SIA concedeu à Kamilla um Prêmio Viva Seu 
Sonho no valor de US$3.000,00; ajudando-a a concretizar seu sonho de oferecer 
orientação e apoio às vítimas de violência. 

Hoje esse sonho está se tornando realidade. Ela está em vias de se formar com 
menção honrosa pela Universidade de Memphis, qualificando-se para um programa 
de mestrado de um ano em serviço social! Ela continua a se voluntariar e servir no 
conselho de diretores de várias organizações e, recentemente, fundou sua própria 
organização sem fins lucrativos, que se dedica a ajudar na transição de familiares de 
vítimas para a sobrevivência. Quanto às filhas de Kamilla, elas estão agora no ensino 
médio, destacando-se tanto por feitos acadêmicos quanto em atletismo. Elas até se 
tornaram defensoras, ao lado de sua mãe, participando em comícios e passeatas 
comunitárias contra a violência doméstica. 

A história de Kamilla é um verdadeiro testemunho do que podemos alcançar quando 
trabalhamos juntos para reconhecer a força e a resiliência das mulheres em todo o 
mundo. No ano passado, conseguimos conceder 1.500 Prêmios Viva o Seu Sonho 
a mulheres como Kamilla, e nenhum destes teria sido possível sem o apoio de 
associadas comprometidas e apaixonadas como você. 

Juntas, podemos continuar inspirando e ajudando mulheres a alcançar o 
empoderamento social e econômico em todo o mundo - apoiando-as à medida que se 
curam, transformam e vivem seus sonhos!

Marque na Sua Agenda
A 46ª Convenção Bienal da SIA ocorrerá de 22 a 25 de 

julho de 2020 em Bellevue, Washington. Temos um 

grupo incrível de membros do comitê que criaram este 

evento imperdível!

Vamos ver quais serão os pontos altos!

 

O tão esperado evento da Sociedade Laurel ocorrerá 

no dia 24 de julho de 2020. Estamos animadas 

em celebrar nossas generosas e comprometidas 

associadas da Sociedade Laurel!  

Como descobrir se você está na lista de convidadas? 

Permaneça ativa... isso vale para associadas da 

Sociedade Laurel que:

•  Atingiram o nível de Attaché (US$ 1.000) entre 1º de 

setembro de 2018 e 24 de julho de 2020.

•  Atingiram o nível de Attaché ou acima antes de 

1º de setembro de 2018 e que doaram mais de 

US$500,00 entre 1º de setembro de 2018 e 24 de 

julho de 2020.

Mais detalhes em breve! Pedimos que verifique porque 

o espaço no evento da SL é limitado. Estamos ansiosas 

para vê-las em Bellevue!
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Região Noroeste

Reconectando-se com 

amigas Soroptimistas de todo 

o mundo; fazendo novas 

amigas e inspirando-se para 

alçar novos voos em nossos 

esforços para ajudar mulheres 

e meninas a realizar seus 

sonhos.

Vice-Presidente - Sue Riney

Região Noroeste

Estou ansiosa pelas muitas 

maneiras em que esta 

convenção, do início ao 

fim, encantará e envolverá 

nossas associadas a “Alçar 

Novos Voos”, pessoalmente, 

profissionalmente e como 

uma Soroptimista!



Conheça uma Soroptmista 
Stargazer
Angie Haramoto é uma orgulhosa associada da 
SI/Maui desde 1992!  Desde o programa local 
Sonhe, Realize do seu clube até a concessão de 
Prêmios Viva o Seu Sonho locais, Angie tem 
desempenhado um papel vital ao inspirar 
mulheres e meninas em sua comunidade. 
Mas a dedicação dela não para por aí! 
Como associada ativa da Sociedade 
Laurel, ampliou seu alcance para além de 
sua comunidade ao capacitar mulheres e 
meninas em todo o mundo por meio de seu 
generoso apoio a nossos Programas de Sonhos 
mundais.  

Todos os meses, Angie demonstra seu comprometimento participando de nossos 
Soroptimistas Stargazers: Programa de Doação Mensal. Como Stargazer, seu apoio 
constante equipa milhares de mulheres e meninas com as ferramentas necessárias 
para viver os seus sonhos. Embora Angie aprecie a facilidade de ter suas 
contribuições processadas automaticamente mensalmente, o maior benefício de 
ser Soroptimista Stargazer, segundo ela, é: “Observar minha contribuição crescer, 
sabendo que será dada a uma pessoa digna”.

Você pode se juntar à Angie hoje, tornando-se uma Soroptimista 

Stargazer. Você, não só estará oferecendo suporte confiável de nossos 

Programas de Sonho mundiais, mas estará constantemente construindo 

seu Reconhecimento da Sociedade Laurel! Visite www.Soroptimist.

com/monthly.html ou ligue para nossa Assistente de Desenvolvimento, 

Danielle, (215) 893-9000 para se inscrever!

Um Século de 
Dedicação
Georgia Presnell e Dora Addams estão 

redefinindo o que significa ser uma 

Soroptimista. Com mais de um século 

de afiliação, essas incríveis mulheres 

comemoram ao completar 100 anos de 

idade! Junte-se a nós para homenagear 

Dora e Georgia, uma vez que continuam se 

dedicando a inspirar e capacitar mulheres e 

meninas em todo o mundo!

Georgia Presnell 

Geórgia tornou-se uma 

Soroptimista em abril 

de 1974 e ingressou 

na Sociedade Laurel 

em fevereiro de 

2008. Tem sido uma 

associada orgulhosa 

da SI/Sacramento 

por mais de quatro décadas, inspirando 

mulheres e meninas em sua comunidade 

e muito mais. Suas companheiras de clube 

queriam reconhecê-la por seu compromisso 

com Soroptimista. No dia 7 de junho, em 

comemoração ao seu centésimo aniversário, 

Geórgia recebeu um belo pin Envoy, 

após uma generosa contribuição em sua 

homenagem. 

Dora Addams 

Dora se tornou uma 

Soroptimista em 

junho de 1955 e tem 

sido uma associada 

dedicada da SI/

West Shore por mais 

de seis décadas. 

Em homenagem 

ao seu centésimo aniversário, Dora 

comemorou tornando-se uma orgulhosa 

associada da Sociedade Laurel! Temos a 

sorte de ter associadas dedicadas como a 

Dora, comprometidas em ajudar mulheres e 

meninas a viverem seus sonhos!
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