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Jennifer é fundadora e presidente da premiada empresa Media Street Productions Inc.
Ela tem doutorado em direito e já presidiu a junta diretiva da Universidade de Windsor e da
Câmara Regional de Comércio de Windsor e Essex. Foi homenageada com o Medalhão da
Paz da Associação Cristã de Moços (ACM) e a Medalha do Jubileu de Diamante da Rainha,
sendo a primeira canadense a receber o Prêmio de Pacificadora do Ano da Universidade
Estadual Wayne.
Jennifer entrou no Rotary em 1997 e já serviu à organização como vice-presidente,
diretora, moderadora da Assembleia Internacional, líder de treinamento, presidente de
comissão e governadora de distrito. Teve papel de destaque na iniciativa de reposicionamento
da Marca Rotary a frente do Grupo Consultivo de Fortalecimento do Rotary. Ela é copresidente
da Comissão Elimine a Pólio Agora: Contagem Regressiva para Entrarmos para a História,
incumbida de levantar US$ 150 milhões ao combate da doença. Jennifer liderou o
telethon#RotaryEmAção, evento virtual assistido por mais de 65.000 pessoas que arrecadou
fundos para o enfrentamento da covid-19.
Recebedora do Prêmio Dar de Si Antes de Pensar em Si e da Menção por Serviços
Meritórios, Jennifer Jones e seu marido, Nick Krayacich, são membros das Sociedades Arch
Klumph, Paul Harris e de Doadores Testamentários.
Como primeira mulher a ser indicada ao cargo de Presidente do Rotary lnternational
em 116 anos de história da organização, Jennifer entende muito bem a importância da
Declaração de Diversidade, Equidade e Inclusão do Rotary. "Nossa Declaração de
Diversidade, Equidade e Inclusão começa no topo e, para vermos um aumento no número de
mulheres e associados com menos de 40 anos, estes grupos demográficos devem ser
refletidos na nossa liderança. Defenderei um crescimento de dois dígitos nas duas categorias,
sem nunca perder de vista todos os membros da família Rotary."
No Brasil o Rotary tem uma atuação importante na solução de graves demandas em
comunidades carentes e no apoio a projetos governamentais como as campanhas de
vacinação, por exemplo, através dos mais de 51 mil rotarianos associados em cerca de 2.400
clubes.
O Título de Cidadã Paulistana irá juntar-se as outras honrarias já recebidas por Jennifer
Jones, expressando assim, a dimensão exata da importância do trabalho da mulher rotariana
para a nossa Cidade, inserindo a 1a mulher Presidente do Rotary lnternational no rol de
personalidades agraciadas pela Câmara Municipal de São Paulo, com a principal homenagem
outorgada por esta Casa, a pessoas não nascidas na cidade de São Paulo.
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