A Soroptimistas é uma organização mundial de voluntárias que
oferece a mulheres e meninas acesso à educação e ao treinamento
necessários para que elas alcancem a autonomia econômica.

SOROPTIMISTA INTERNACIONAL DAS AMÉRICAS

Pausa Temporária de Reuniões e Atividades
Presenciais e Viagens: Perguntas Frequentes
Contexto
Com a continuação da pandemia global, a Diretoria da SIA realizou uma reunião especial em 7 de janeiro de
2021 para examinar e discutir o risco de conferências presenciais regionais e outras atividades presenciais e
viagens aprovadas pela SIA. Risco é qualquer coisa que ponha em risco a saúde, segurança ou bem-estar de
nossas sócias ou da Soroptimista como organização.
A Diretoria da SIA tomou a decisão – com vigência imediata - de parar temporariamente as reuniões e
atividades presenciais autorizadas ou sancionadas pela SIA, juntamente com viagens associadas a reuniões, até
um novo aviso. Isto inclui conferências regionais e outras reuniões e atividades regionais e de clube.
A Diretoria da SIA está ciente de seu dever em administrar o risco legal e financeiro da pandemia mundial da
COVID-19 e seus efeitos sobre as sócias, funcionários e outras partes interessadas, incluindo nossas
participantes do Programa Sonho e o público em geral. Foi somente após uma cuidadosa análise de todos os
fatores relevantes que a diretoria decidiu que, a ÚNICA ação absolutamente eficaz, era pausar
temporariamente todas as reuniões, atividades e eventos presenciais da SIA, juntamente com as viagens
relacionadas, até um novo aviso.
Com o aumento dos números relatados sobre a doença em toda a federação e nos EUA, incluindo a nova
variante que parece ainda mais transmissível e insidiosa, não há garantia de que o cumprimento das diretrizes
locais ou outras diretrizes governamentais irão proteger a SIA e suas sócias, funcionários e partes interessadas,
incluindo o público em geral, de danos corporais ou morte. Somente removendo situações incubadoras, como
de reuniões e atividades presenciais, a SIA pode dizer que está fazendo todo o possível para proteger esses
indivíduos e a SIA como uma organização.
O efeito prejudicial sobre a SIA é evidente e de grande preocupação para a diretoria. Mas quando se pesa
contra possivelmente expor e colocar em risco a saúde e a segurança de todos os envolvidos, bem como o
risco financeiro para a organização e os indivíduos infectados, a política difícil, mas prudente, é dar um recuo
temporário em reuniões e atividades presenciais.
A diretoria também considerou várias outras possíveis estratégias de mitigação, nenhuma das quais é tão
eficaz quanto a pausa temporária.
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Pausa Temporária de Reuniões e Atividades Presenciais e Viagens: PFs
Lembre-se de que esta é uma PAUSA TEMPORÁRIA; a diretoria da federação continuará avaliando as
mudanças de condições desta pandemia global e removerá esta pausa temporária quando todos pudermos
nos reunir com segurança. Até lá, vamos nos apoiar uns aos outros e criar soluções inovadoras para que
possamos permanecer fortes para as mulheres e meninas que precisam de nós.
Por favor, veja as seguintes Perguntas Frequentes (PFs) para auxiliar com suas preocupações e para ajudá-la a
responder perguntas que possam surgir em suas regiões e clubes.

Perguntas Frequentes
Conferências e Reuniões
Se as reuniões presenciais forem temporariamente interrompidas, como devemos operar?
A Diretoria da SIA incentiva o uso de áudio ou vídeo conferência, ou mídia social ao vivo disponível via Internet
para minimizar o risco de infectar sócias, dirigentes, Diretoria da SIA, partes interessadas da SIA, funcionários,
participantes do Programa Sonho e de projetos de região ou de clube, e o público em geral ao redor do
mundo.
As regiões podem cancelar ou adiar suas Conferências Regionais de 2021?
Cancelar ou adiar conferências regionais não é uma opção em 2021. A diretoria da SIA acredita ser do maior
interesse de nossas sócias que uma conferência regional seja realizada em todas as regiões em 2021. Pedidos
de suspensão de uma conferência regional para cancelamento em 2021 devido à pandemia global de saúde
não é uma opção pelo Procedimento da SIA F.4. As conferências regionais não devem ser adiadas e devem ser
realizadas virtualmente no mesmo tempo, ou por volta da mesmo tempo, em que estão planejadas
atualmente. Entendemos que talvez seja necessário fazer ajustes - por exemplo, se sua conferência presencial
era para ser realizada por seis horas por dia, durante dois ou três dias, a mudança para um formato virtual
exigirá mudanças na programação/agenda. Além disso, é importante que todas as sócias da federação
recebam coletivamente, ao mesmo tempo, as mesmas informações sendo fornecidas por nossas Visitantes
Oficiais e sede da SIA.
Porquê estamos mudando a conferência presencial, que materiais as Governadoras precisam enviar para a
sede da SIA?
Os seguintes itens e prazos estão notados abaixo. Observe que estendemos os prazos originais devido a pausa
temporária. Os prazos serão atualizados no Calendário de Governadoras e o formulário será compartilhado
com Governadoras em Janeiro em seu e-mail mensal.
o Um novo “Formulário de Pedido de Mudança de Formato de Conferência Regional 2021”: SIM, prazo
até 5 de fevereiro de 2021 para jill@soroptimist.org)
o Agenda da conferência e nome da pessoa que coordena o conteúdo: SIM, prazo até 19 de fevereiro de
2021 para nicole@soroptimist.org)
o Convocação a Conferência? SIM, prazo até 15 de março de 2021 para jill@soroptimist.org)
Que apoio a SIA irá fornecer para ajudar com as perdas financeiras que as regiões podem incorrer como
resultado de ter que cancelar conferências regionais presenciais?
A sede da SIA tem sido bem sucedida na negociação de mudanças nos contratos e acredita que pode ajudar
nossas regiões a fazer o mesmo com a experiência de nossa profissional diretora de reuniões, quando
necessário. Apesar da experiência e dos relacionamentos que construímos no setor de reuniões, não
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esperamos que 100% dos cancelamentos sejam livres de custos e, portanto, apoiaremos a redução da carga
financeira da melhor forma possível. Para ajuda, entre em contato com Linda Still, Diretora de Reuniões da SIA
(lindas@soroptimist.org).
Quais os primeiros passos e perguntas a fazer ao hotel ou local do evento sobre nossos contratos?
Quando negociando a rescisão de um contrato com um hotel ou local, tenha em mente que a terminologia é
importante - você está "rescindindo um contrato" e "cancelando" um evento. Reveja o contrato para entender
as obrigações de rescisão do contrato do local e quais são as penalidades e responsabilidades. Verifique a
linguagem que aparece em seu contrato escrito em relação à rescisão. Se você tiver uma cláusula de "força
maior" ou "impossibilidades" - estas suportam a rescisão de seu contrato. Considere as respostas as seguintes
perguntas e as use para apoiar o motivo pelo qual sua região poderá rescindir o contrato sem penalidades:
o Está a taxa de infecção do COVID-19 aumentando ou diminuindo no destino onde a reunião será
realizada?
o Quais os regulamentos de seu governo local em relação a reuniões em ambiente fechado e aberto?
o Existem restrições de viagem que limitam a liberdade das sócias em livremente atravessarem um
estado, província ou fronteira de país?
o O hotel permitiria você remarcar para 2022 a sua Conferência Regional contratada para 2021 sem
penalidade financeira?
o Quais são as diretrizes locais de distanciamento social, como também aquelas recomendadas pela
Organização Mundial de Saúde, Centro de Controle de Doenças, ou autoridades governamentais e
agências de saúde locais?
o O seu hotel, ou local de evento , ainda é capaz de acomodar suas necessidades de reunião, dados os
protocolos de reuniões sociais recomendados pela Organização Mundial da Saúde, os Centros de
Controle de Doenças, ou as autoridades governamentais ou agências de saúde locais?
Com as reuniões presenciais em pausa, as regiões podem fornecer folhetos, brochuras, DVDs pré-gravados,
etc. para a conferência regional?
As nossas políticas da federação estabelecem um componente interativo para a conferência regional. Você
pode fornecer materiais como os listados acima, mas eles não substituem a exigência de um componente
interativo de uma conferência regional. A Diretoria da SIA encoraja o uso de áudio ou vídeo conferência, ou
mídia social ao vivo disponível via Internet complementada com sua Convocação a Conferência contendo o
importante conteúdo da federação sendo fornecido em todos os idiomas.
Oferecendo sessões ao vivo e material pré-gravado como parte de nossa programação de conferência
preenche os requisitos de interativo estabelecido nos Procedimentos da SIA?
Sim. Regiões podem fornecer uma combinação de sessões ao vivo e materiais pré-gravados. A sede da SIA está
criando vários itens para melhorar as conferências este ano, os quais incluem materiais pré-gravados tais como
uma mensagem de boas-vindas de 30 segundos da Presidente da SIA, Penny Bab, e Diretora Executiva & CEO,
Elizabeth m. Lucas, uma apresentação global de 5 minutos, uma apresentação de 3 minutos da visitante oficial,
como também itens que são criados para ser interativos, tais como um Seção de Perguntas e Respostas com a
Visitante Oficial e Atividades de Envolvimento de Sócias.
A sede da SIA irá nos ajudar fornecendo conteúdo para usar na conferência regional virtual?
Como comunicado anteriormente as Governadoras e Governadoras eleitas em 22 de setembro de 2020, a sede
da SIA vem desenvolvendo conteúdos para as regiões acrescentarem às suas agendas de conferência de 2021.
Este material está programado para estar disponível em 22 de março de 2021 em todos os nossos idiomas, e
será publicado no website de Conferência Regional das Governadoras . Consulte o anexo 2 da comunicação de
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22 de setembro de 2020 para obter mais detalhes. Os recursos, anotados abaixo, podem ser utilizados
virtualmente, e são projetados para aprimorar as conferências regionais:
o Mensagem de Boas-Vindas da Presidente Penny Babb – 30 segundos
o Mensagem de Boas-Vindas da Diretoria Executiva & CEO Elizabeth M. Lucas– 30 segundos
o Uma Apresentação Global sobre Apoio ao nosso Grande Alvo 2021-2031 – 5 minutos
o Discurso da Visitante Oficial– 3 minutos
o Seção de Perguntas e Respostas com a Visitante Oficial – 30 minutos
o Apresentações dos Pilares Regionais– 4 apresentações totalizando 40 minutos
o PowerPoint/Vídeo Link da Convenção 2022 em Seoul, Coreia do Sul– 3 minutos
o Atividades de Envolvimento de Sócias
o Folheto de Convite para Envio de Vídeo Sonho Alto
o Folheto de Comemoração do Aniversário de 100 anos
o Dicas de Zoom
Podemos ir adiante com o agendamento de nossas Reuniões de Distrito de Outono ou outros eventos que
normalmente realizamos no final do ano?
Não aconselhamos reservar espaço para qualquer futura reunião sob a pausa temporária. A Diretoria da SIA irá
continuar monitorando a situação e se comunicando com regiões e clubes quando as condições mudarem.
Nós iremos ter uma Visitante Oficial para nossa conferência regional, e se sim, como devemos nos preparar
para ela entregar o seu discurso de Visitante Oficial??
Sim, cada região irá ter uma Visitante Oficial. Governadoras serão notificadas em 25 de janeiro de 2021 de
quem foi designado as suas regiões. O discurso da Visitante Oficial é programado para ter uma apresentação
ao vivo de 3 minutos, a qual pode ser feita durante uma conferência por áudio ou vídeo ou transmissão ao vivo
nas mídias sociais. Para que a apresentadora possa ser vista por todas as participantes, não temos um Power
Point para esta apresentação.
A sede da SIA pode fornecer as regiões e clubes com um meio para realizar conferências e reuniões virtuais?
Atualmente a sede da SIA não fornece regiões e clubes com software de reuniões virtuais. Nós recomendamos
consultar as opções do Plano de Preços do Zoom e escolher o plano que melhor funciona para sua região ou
reunião de clube. Existe um plano de Grátis de Zoom para reuniões com até 100 participantes, com um limite
de tempo de 40 minutos. Nós sugerimos a versão Pro, a qual se paga anualmente, e pode se economizar nos
custos (menos de US$150 por ano). Observe que, o Zoom tipicamente oferece 25 a 30% de códigos de
descontos na faixa em cima em sua página de preços.
Além disso, se o seu clube ou região somente precisa de upgrade de produto do Zoom para uma única
conferência, ou de curto prazo, o Zoom Pro está disponível por aproximadamente US$15 por mês. Se você
precisa reunir mais de 100 pessoas, você pode adicionar o plano “Grande Reunião” em seu carrinho e escolher
a capacidade de participantes como necessário. Para maiores informações entre em contato com Assistência
do Zoom.
Também, consulte o recurso da SIA chamado “Dicas de Zoom e Screenshots” em todos os idiomas na Kit de
Ferramenta Digital da Soroptimista.
Quais são algumas considerações técnicas quando realizando uma conferência ou reunião virtual?
Primeiro, identifique a plataforma virtual que você gostaria de usar e assegure que a plataforma tem as
seguranças necessárias para lhe proteger de invasores cibernéticos durante a sua conferência. A algumas
opções disponíveis dependendo em suas necessidades específicas e orçamento são:
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o Reuniões por Zoom
o Skype
o GoToMeetings
o Microsoft Teams
o FaceBook
Depois, assegure que a organizadora da reunião tem largura de banda da internet para uma forte conexão. Por
exemplo, Zoom usa aproximadamente 540MB–1.62 GB de dados por hora para uma chamada de um a um, e
810MB–2.4GB por hora para reuniões de grupos. Também, você deve obter voluntários suficientes para apoiar
o gerenciamento técnico da conferência virtual. No mínimo é recomendado ter uma pessoa dedicada ao apoio
técnico, e outra para monitorar as perguntas de conexão e a função de conversa. Estes voluntários não devem
fazer parte da agenda da conferência. Também, para propósitos de segurança, não coloque o link da reunião
em mídia social, ao invés, envie a link somente via e-mail.
Além de conferências regionais, quais outras atividades presenciais estão suspensas?
Todas reuniões presenciais – indiferente do tamanho ou local (dentro ou fora) estão suspensas. Por exemplo:
o Reuniões da Diretoria Regional*
o Reuniões da Diretoria de Clube*
o Reuniões de Clube*
o Jantares/Recepções para recebedoras do Prêmio Viva o Seu Sonho *
o Programas Sonhe, Realize Dream*
o Angariações de Fundos de Região ou Clube*
*Observe que, estas atividades podem ser realizadas virtualmente. Para ideias e recursos veja na Kit de
Ferramenta Digital da Soroptimista. Se você tiver perguntas específicas sobre um evento ou como transformar
as atividades presenciais, por favor envie um e-mail para siahq@soroptimist.org.

Consideraçoes Legais
E se a nossa região ou clube estiver tendo dificuldades em rescindir nosso contrato de local e precisa de
ajuda jurídica?
Se necessário, a Governadora deve consultar com a diretora de reuniões da sede da SIA para ajuda – Linda
Still, Diretora de Reuniões (lindas@soroptimist.org). Se necessário, a sede da SIA irá consultar com um
advogado e fornecer estratégia legal. Se a região precisar mais apoio jurídico para realizar aquela estratégia
legal, a região precisará trabalhar com seu próprio apoio jurídico local. O nosso advogado não está registrado
para exercer sua função em todos os estados e territórios dos EUA e fora dos EUA, mas pode fazer
recomendações para a liderança regional. Nós temos observado que a maioria dos locais estão dispostos a
remarcar os eventos e projetos presenciais para um tempo futuro sem penalidade.
E se meu país ou áreas locais têm mandatos e diretrizes permitindo reuniões presenciais?
Através dos países e territórios dentro de nossa federação, alguns mandatos e diretrizes podem estar
atualmente (ou nos próximos meses) permitindo atividades presenciais para grupos de vários tamanhos.
Locais também podem permitir um certa porcentagem de sua capacidade (por exemplo 50% de participantes
de sua capacidade normal). A diretoria da SIA levou isto em consideração e, sob recomendação de nosso
advogado, não é somente o tipo e tamanho de reunião, mas o risco que a organização está disposta a assumir
aprovando uma reunião permitida por promulgações locais mas não está segurada, ou cujo risco de doença de
um participante não é revogada pelo sistema jurídico. Portanto, a diretoria da SIA concordou em pausar
temporariamente todas as reuniões e atividades presenciais através de nossa federação inteira.
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Se um clube tem um brechó conduzido por sócias, a loja deve ser fechada temporariamente durantes esta
pausa em reuniões – mesmo se os regulamentos estaduais e locais permitem ficar aberto? E sobre
recebimento de doações para o brechó?
Atividades de brechós conduzidas por sócias SIA e abertas ao público, incluindo recebimento de doações,
mesmo dentro das atuais diretrizes locais, representaria atualmente um risco irrazoável para todos envolvidos,
como também cria uma desnecessária exposição potencial de responsabilidade não segurada para a
organização e suas sócias. A diretoria pretende examinar a situação de tempo em tempo e irá fornecer notícia
de quaisquer mudanças. Portanto, operações de brechó devem observar a pausa temporária até futuro aviso.
Não podemos usar renúncias e isenção para limitar as nossas responsabilidades com reuniões e atividades
presenciais?
A diretoria também considerou se renúncias ou isenções individuais pelas participantes em atividades da SIA
podem oferecer proteção financeira. Isto não iria proteger as participantes de possível exposição a doença ou
qualquer resultado de perigo a saúde e segurança, mas se em vigor, iria transferir os risco financeiros
associados para as participantes. Tais acordos seriam governados pelas leis do estado onde executados, e não
há garantias que eles seriam interpretados ou cumpridos pelas cortes para proteger a SIA nesta situação
extraordinária. Isto também iria exigir uma análise legal de estado para estado e de caso para caso, o qual se
tornaria muito caro para a SIA, suas regiões e clubes e sem qualquer garantia que este método seria eficaz.
Como a apólice seguro de responsabilidade geral da SIA nos EUA é afetado por tudo isto?
Com muita cautela – a pausa temporária de reuniões e atividades presenciais – provavelmente manterá nossos
custo de Responsabilidade Geral como está (US$6 por sócia). A nossa apólice termina em 1 de abril de 2021 e
indo adiante, a apólice de Seguro de Responsabilidade Geral nos EUA será avaliado baseado nas restrições que
temos em vigor para reuniões presenciais. Sendo ainda mais cauteloso, fechada coloca a SIA em uma posição
para ser avaliada como de risco baixo. Dado isto, uma área de preocupação é que as seguradoras sob apólices
de responsabilidade comercial geral negam reivindicações contra organizações que sancionam ou autorizam
atividades que resultam na infecção dos participantes ou, posteriormente, quando transmitida a outros.
Também entendemos que, quando as apólices atuais forem renovadas em 2021, é provável que uma exclusão
expressa de responsabilidade por reivindicações relacionadas ao COVID seja obrigatória. Portanto, é altamente
improvável que a SIA poderia se proteger contra tais reivindicações por meio de seguro de responsabilidade
geral, expondo assim seus ativos financeiros, já sob estresse como resultado dos muitos meses de presença da
doença e da redução forçada de trabalhos diários, reuniões e eventos especiais e já planejados por muito
tempo.
A nossa apólice seguro de responsabilidade geral da SIA nos EUA cobre incidentes relacionados ao COVID-19?
Sob as atuais condições de pandemia nos EUA, o atual seguro de responsabilidade geral de clube da SIA não
está obrigado a cobrir incidentes relacionados ao COVID19.
Quais são as repercussões se uma região ou clube não cumprir a pausa temporária da SIA em reuniões
presenciais?
Todas as regiões e clubes são e exigidos a cumprir suas obrigações sob os estatutos, normas e regulamentos da
SIA, incluindo a política diretiva da diretoria, tais como pausa temporária de reuniões e atividades presenciais
criadas para proteger a saúde, segurança e bem-estar de nossas sócias e mitigar os riscos associados a pessoas
e a SIA como uma organização. O não cumprimento pode resultar em sanções apropriadas como determinada
pela diretoria da SIA. Para clubes nos EUA isso também significa mais dificuldades, já que a apólice de seguro
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de responsabilidade geral do clube se tornará nula e sem efeito porque eles não estão seguindo as normas e
regulamentos da SIA. Isto poderia ir adiante para a possibilidade de um processo contra o clube dos EUA e ele
ter que absorver todos os riscos com a inteira responsabilidade de defesa.

Outros
Por quanto tempo a pausa temporária das atividades estará em vigor? Quando poderemos recomeçar as
nossas reuniões presenciais?
No momento, não podemos prever quando as condições causadas por esta pandemia global irá mudar.
As sócias podem entregar presentes e cheques de prêmios em pessoas para nossas recebedoras do Prêmio
Viva o Seu Sonho (3 ou menos sócias)?
A entrega de presentes e cheques de prêmios em pessoa é considerado uma atividade presencial e portanto
não possível durante a pausa temporária.
Como apoiamos clubes agora que as reuniões presenciais estão em pausa temporária?
Os clubes devem continuar a se reunir regularmente – pelo menos uma vez por mês. O Procedimento da SIA
B.3.a. Reuniões e Votos declara “Os clubes devem realizar no mínimo uma reunião geral de sócias por mês,
com exceção do período regular de férias dos clubes. Os clubes podem realizar suas reuniões em qualquer
formato, incluindo presencial, reunião por áudio, vídeo ou mídia social”. Com a pausa em reuniões presenciais
em efeito, as opções de áudio, vídeo ou mídia social ainda estão disponíveis.
As sócias podem estar sentindo uma sensação de instabilidade estes dias devido as mudanças que esta
pandemia global trouxe para elas pessoalmente, suas famílias, sua vida professional e a seus esforços de
voluntariado. Os nossos clubes e sócias seguirão as sugestão de suas líderes regionais e de clube durante este
tempo sem precedentes. Use estas dicas para comunicar o tom, manter-se positiva e oferecer encorajamento:
o Oriente os clubes a usarem a Kit de Ferramentas Avante Soroptimista para ideias e recursos para
ajudar reconfigurar a forma como trabalhamos.
o Consulte Operações e Governança no Mundo Virtual para ajudar assegurar que todas as sócias possam
tomar parte nos negócios do clube.
o Relembre as sócias como o COVID-19 tem impacto de longo alcance na vidas de mulheres e meninas e
como a nossa visão, missão e valores centrais são necessários agora mais do que nunca.
E se algumas das sócias em nossa região não forem tecnologicamente experientes e, ou, não gostam de se
reunir virtualmente?
Enquanto nós entendemos que isso é preocupação de algumas sócias, a saúde e segurança de todas as sócias
em nossa federação vem em primeiro lugar, portanto nós devemos temporariamente pausar as reuniões e
atividades presenciais. No caso de conferências regionais, estamos ainda vários meses até a nossa temporada
de conferências. As sócias podem usar esse tempo para praticarem e ficarem mais familiarizadas com o uso de
tecnologia. As regiões também podem compartilhar suas Convocações a Conferência e qualquer outro
material importante como tem feito no passado para manter sócias informadas do que está acontecendo na
região. Quando as sócias se tornam mais familiarizadas e confortáveis com tecnologia, essa habilidade também
irá ajudá-las com suas reuniões e atividades virtuais do clube.
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Como Governadora, eu planejei para viajar aos clubes em minha região nos próximos meses para visitas
presencial com os clubes – eu ainda posso fazer isso?
Até que a diretoria da SIA considerar a pandemia sob controle globalmente, ela orientou todas as regiões e
clubes a temporariamente pausar todas as reuniões, atividades e viagens da SIA.
A sede da SIA pode fornecer orientações em como postar sobre essa decisão nas mídias sociais?
O texto a seguir pode ser usado em mídia social para comunicar a pausa temporária das reuniões e atividades
presenciais:
Em consideração a saúde e segurança de nossas sócias e partes interessadas causou a SIA a colocar em
vigor uma pausa temporária em todas reuniões e atividades presenciais e viagens relacionadas
sancionadas pela SIA, incluindo reuniões de clube e região. Esta decisão vai ser frequentemente avaliada
pela diretoria da federação. Para maiores informações favor ler nossas Perguntas Frequentes.
Como outras organizações baseada em sócios estão lidando com suas atividades presenciais?
Elas variam e decisões ainda estão a vir. Por exemplo, a diretoria da Rotary Internacional irá fazer suas
decisões no final de janeiro de 2021. Atualmente, todas as reuniões regionais da Rotary Internacional estão
sendo encorajadas a serem virtuais.
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