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100 anos transformando vidas!
Há cinquenta anos, Terezinha Nunes embarcava para Chicago para 
conhecer as mulheres que mudariam sua vida para sempre. Um grupo 
de soroptimistas ouviu a história de uma jovem brasileira cujo sonho 
era melhorar o sistema educacional e quis ajudar a custear os estudos 
dela. Graças à generosidade dessas soroptimistas, Terezinha conseguiu 
se tornar uma pesquisadora de renome na área da educação e 
professora na Universidade de Oxford. 

“Não tenho nem como começar a dizer o quanto a doação da 
Soroptimista foi importante para mim”, disse Terezinha. “Sem aquele 
empurrão inicial, sem aquela doação, eu não seria quem sou hoje. Não 
conseguiria retribuir à minha comunidade como pude retribuir.”

Laurel Legacy: 
deixe sua marca

O dia 3 de outubro de 
2021 marca o 100º 
aniversário da 
Soroptimista, e nós vamos 
celebrar nossa história e 
legado com associadas 
do mundo inteiro!

Quer forma melhor de 
homenagear esse 
momento histórico do que 
uma doação em herança?

Para saber mais sobre 
como fazer uma doação 
ou se tornar uma 
integrante da Laurel 
Legacy, fale com Erica 
Cheslock, diretora de 
relações com os 
doadores, em 
erica@soroptimist.org ou 
pelo telefone 
+1-215-893-9000. 

Participando da Laurel 
Legacy, você também 
recebe um broche 
especial!

Há um século, as soroptimistas vêm ajudando mulheres e meninas 
como Terezinha e Lindsay a viverem o próprio sonho. Aproveitando 
o sucesso de nosso impacto coletivo nos últimos 100 anos, estamos 
animadas para dar início ao nosso Grande Objetivo para 2021-2031, 
que nos levará ao nosso segundo século. Ao lado de líderes, clubes e 
associadas, começaremos a investir nos sonhos de meio milhão de 
mulheres e meninas!

Queremos dizer muito obrigada por sua generosidade, que possibilita 
esse impacto — do nosso belo passado ao nosso futuro brilhante!

PASSADO

PRESENTE

FUTURO

No primeiro semestre de 2021, a Soroptimista anunciou as ganhadoras 
dos Prêmios Viva o Seu Sonho de nossa federação. Uma dessas mulheres 
era Lindsay, da tribo de Hoopa Valley. O sonho de Lindsay é concluir a 
graduação em psicologia para retribuir à sua comunidade. 
Recentemente, ela fundou uma organização sem fins lucrativos para 
oferecer apoio social e bem-estar a comunidades indígenas através de 
trabalho comunitário e orientação de jovens. Mas ela quer ir além.

“Atualmente, não temos psicólogo na minha reserva. Com a ajuda dos 
Prêmios Viva o Seu Sonho, posso […] prestar uma assistência melhor 
à saúde mental, necessária na minha comunidade.”
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Mensagem das líderes 
de captação de 
recursos

“Tenho a honra de atuar 
como Presidente no biênio 
2021-2022! Estou incrivelmente 
empolgada para homenagear 
nosso primeiro século de 
conquistas e liderar-nos rumo 
ao próximo século de apoio a 
mulheres e meninas através dos 
transformadores Prêmios Viva o 
Seu Sonho e programas Sonhe, 
Realize!”
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Durante a convenção de 2008 em Taiwan, Sheila sentiu-se impelida a fazer 
sua primeira doação em prol dos Programas de Sonhos mundiais. Alguns 
anos depois, ouviu falar da doação recorrente e descobriu que era mais fácil 
administrar uma pequena colaboração mensal. Sheila frequentemente se 
lembra da empresa que colaborou para que voltasse a estudar. Ela acredita em 
apoiar a SIA para que mulheres de todo o mundo possam seguir os estudos 
de seus sonhos.

Sheila quer mostrar a todas as associadas que adoram nossa missão que ser 
uma Stargazer é um ótimo jeito de contribuir! E sabe que, se esses recursos 
deixarem de existir, muitas mulheres perderão a chance de viver seu sonho.

Você pode ser uma Stargazer como Sheila enviando o formulário anexado 
ou doando on-line: https://soroptimist.org/stargazers.html 

Venha conosco para Seul, na Coreia, para a 
47ª Convenção Bianual! 
Garanta o seu convite exclusivo para o famoso Evento da Laurel 
Society, destaque de toda convenção! Para receber o convite, seu 
reconhecimento pela Laurel Society deve ser considerado ativo no 
biênio 2020–2022 de uma das seguintes formas: 

• Chegar ao nível Attaché ($1.000) desde 1º de setembro de 2020.
• Caso já tenha chegado a Attaché antes deste biênio, contribuir com 

no mínimo $500 desde 1º de setembro de 2020.

A capacidade do evento é limitada e os convites são por ordem de 
chegada. Alcance esse nível para garantir sua vaga quando a inscrição 
começar!

“Conforme embarcamos 
em nosso Grande Objetivo para 
2021-2031, atender meio milhão 
de mulheres e meninas por meio 
dos Programas de Sonhos, 
lembro das mulheres e meninas 
cujas vidas já transformamos. 
Fico grata por ser a 
coordenadora do Comitê de 
Arrecadação de Recursos neste 
ano para garantir que nossos 
programas se mantenham por 
muito tempo!”

Kazuko
Morita
Presidente da 
SIA, 2021-2022

Chihiro Kon
Coordenadora 
do Comitê de 
Arrecadação de 
Recursos da SIA,
2021-2022

Conheça Sheila Jefferson-
Ross, Stargazer há 10 anos!
Sheila nasceu e cresceu na Califórnia. 
Enquanto crescia, não foi incentivada a cursar 
faculdade, e seus pais também não teriam como 
custear uma graduação. Em vez disso, Sheila foi 
trabalhar. Por sorte, encontrou uma empresa que 
apoiava sua educação e crescimento, ajudando-a a 
retomar os estudos. Hoje, Sheila é uma orgulhosa empresária!

Sheila Jefferson-Ross
SI/Sacramento Norte, CA


