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S O R O P T I M I S T A  I N T E R N A C I O N A L  D A S  A M É R I C A S  

Calendário dos clubes 2022–2023 
 

Setembro de 2022 
1 As perguntas e respostas sobre as “Propostas de emenda ao Estatuto da SIA” de 2022 serão publicadas 

até esta data 

5 Escritório da sede fechado (Dia do Trabalho nos EUA) 

15 Prazo para recebimento pela sede das nomeações para o Conselho Administrativo de todas as áreas 
eleitorais (nas regiões em que haverá eleição este ano) 

15 Prazo para recebimento pela sede das nomeações para o Comitê de Arrecadação de Recursos 

 
Outubro de 2022 
1 Perda de licença de funcionamento se as anuidades de 2022–2023 não tiverem sido pagas 

3 Dia das Fundadoras 

25–26 Reunião do Conselho Administrativo da SIA (virtual) 

27 Envio de notificações oficiais às diretorias dos clubes para as eleições do Conselho Administrativo da 
Federação nas regiões em que haverá eleições neste ciclo  

29 Início da votação eletrônica para eleições do Conselho Administrativo da Federação; envio do link da 
cédula oficial para o endereço de e-mail do clube 

 
Novembro de 2022 
15 Prazo final/fechamento do portal de inscrições nos Prêmios Viva o Seu Sonho para candidatas da 

América do Norte 

15 Clubes dos EUA: prazo final para enviar o formulário 990 para o IRS (clubes com ano fiscal de 1º de julho 
a 30 de junho) 

24–25 Escritório da sede fechado (Dia de Ação de Graças nos EUA) 

29 Terça-feira de doações 

30 Capacitação “Engajamento das partes interessadas” (virtual), 18:00 do fuso horário ET 

 

A Soroptimista é uma organização voluntária global que ajuda 
mulheres e meninas a terem acesso à educação e capacitação 
de que precisam para alcançar o empoderamento econômico. 
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Dezembro de 2022 
6 Capacitação “Introdução ao Sonhe, Realize” (virtual), 19:00 do fuso horário ET 

8 Encerramento da votação eletrônica das “Propostas de emenda ao Estatuto da SIA” de 2022 às 23:59 do 
fuso horário ET 

10 Dia dos Direitos Humanos: apelo da SI de 10 de dezembro 

23–26 Escritório da sede fechado (Natal) 

30 Escritório da sede fechado (celebração da véspera de Ano Novo) 

 
Janeiro de 2023 
2 Escritório da sede fechado (celebração do Ano Novo) 

6 Encerramento da votação eletrônica (às 23:59 do fuso horário EST) para as integrantes do Conselho 
Administrativo da Federação nas regiões com eleição neste ciclo  

8 Introdução aos Projetos Aceleradores para o Grande Objetivo (virtual), 19:00 do fuso horário ET 

16 Escritório da sede fechado (nascimento de Martin Luther King Jr.’s, feriado nos EUA) 

 
Fevereiro de 2023 
1 Prazo para envio à sede da documentação de financiamento dos Prêmios Viva o Seu Sonho de clubes 

novos 

1 Prazo para transmissão dos Prêmios Viva o Seu Sonho dos clubes para os distritos (em regiões com 
comissões avaliadoras distritais) 

15 Prazo para transmissão dos Prêmios Viva o Seu Sonho dos clubes para a região 

15 Envolvam-se em amor, Soroptimistas! (virtual), 19:00 do fuso horário ET 

20 Escritório da sede fechado (Dia dos Presidentes nos EUA) 

21–23 Reunião do Conselho Administrativo da SIA (virtual) 

23 Envio de notificações oficiais às diretorias dos clubes para a eleição da presidente-eleita 2023-2024 

25 Início da votação eletrônica para a eleição da presidente-eleita da SIA em 2023–2024; envio do link da 
cédula oficial para o endereço de e-mail do clube 

 
Março de 2023 
1 Prazo das inscrições nos Subsídios para clubes Soroptimistas  

8 Chá da tarde do Dia Internacional da Mulher (virtual), 19:00 do fuso horário ET 

15 Prazo para envio do relatório regional e das inscrições das ganhadoras dos Prêmios Viva o Seu Sonho 
para a sede  

29 Capacitação operacional 2.0 para clubes, 18:00 do fuso horário ET 



Calendário dos clubes 2022–2023 
 

 

© Soroptimista Internacional das Américas.® Novembro de 2022 Pág. 3 de 3 

 
Abril de 2023 
28 Encerramento da votação eletrônica às 11:59 do fuso horário EDT para a eleição da presidente-eleita em 

2023–2024  

 
Maio de 2023 
17 Introdução aos Prêmios Viva o Seu Sonho (virtual) DATA PROVISÓRIA 

29 Escritório da sede fechado (Dia da Lembrança nos EUA) 

31 Prazo para envio à sede da Doação dos Clubes e dos Centavos das Fundadoras para inclusão no 
reconhecimento de 2023 

 
Junho de 2023 
1 Prazo para envio do relatório on-line do Sonhe, Realize pelos clubes 

10 Aproximadamente nesta data, as informações sobre o pagamento das anuidades de 2023-2024 serão 
enviadas pela sede da SIA 

22–23 Mesa Redonda da Liderança (virtual), 18:00 do fuso horário ET 

24 Programa de Colegas Líderes da Soroptimista (virtual), 13h do fuso horário ET 

27-29 Reunião do Conselho Administrativo da SIA (virtual) 

30 Prazo para entrega dos relatórios on-line dos Projetos Aceleradores para o Grande Objetivo  

 
Julho de 2023 
1 Anuidades 2023–2024, formulário 200 — prazo para envio das informações das novas diretoras à sede  

4 Escritório da sede fechado (feriado da Independência dos EUA) 

12–13 Orientação do Conselho Administrativo da SIA (virtual) 

27–29 Convenção da SI em Dublin, na Irlanda 

 
Agosto de 2023 
1 Abertura do portal de inscrição on-line nos Prêmios Viva o Seu Sonho 

1 Multa por atraso no valor de US$ 100 para qualquer clube que ainda não tenha pagado as anuidades 
2023–2024 

1 Envio de cartas aos clubes solicitando nomeações para o Conselho Administrativo da Federação (em 
regiões com eleições no próximo ciclo), e solicitando nomeações para o Comitê de Arrecadação de 
Recursos a todos os clubes 
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