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O SOROPTIMIST INTERNATIONAL é uma organização internacional de serviços 
voluntários de mulheres profissionais e de negócios que trabalham para melhorar a 
vida de mulheres e meninas em suas comunidades e no mundo. Assim sendo, a 
organização administra vários programas internacionais como o Prêmio 
oportunidade para Mulheres dando-lhes recursos para melhorar sua formação 
profissional e perspectiva de emprego. Trabalham pela conscientização sobre o 
Tráfico de Mulheres e Meninas com o objetivo de exploração sexual, incentivando 
os cidadãos, legisladores e toda a sociedade a participar da luta contra esse tipo de 
crime. Ajudam também as vítimas do tráfico, não apenas com recursos financeiros, 
mas também para que melhorem o nível educacional com treinamento que 
possibilite oportunidade de emprego.  
O nome Soroptimist significa “O melhor para as mulheres” e isto é exatamente o 
que a organização procura alcançar. Soroptimistas são mulheres em seu melhor 
desempenho a fim de ajudar outras mulheres a atingirem o melhor de si.  
Foi fundada em 1921, em Oakland, CA, por oitenta mulheres, e em 1947, foi 
instalado o primeiro clube brasileiro no Rio de Janeiro. No mundo, são 
aproximadamente 95.000 soroptimistas, em 125 países, que contribuem com seu 
tempo, talento e fazendo doações. Elas pertencem a clubes locais que determinam 
o foco do trabalho voluntário para ser aplicado em suas comunidades.  
Os projetos do clube vão, desde a luta contra a violência doméstica e familiar, casa 
abrigo para mulheres vítimas de violência, mamografias para mulheres de baixa 
renda e oficinas para adolescentes com baixa-estima. São inúmeros os projetos que 
promovem independência econômica e oferecem educação e qualificação para o 
trabalho, fornecendo recursos necessários para as mulheres e suas famílias saírem 
da pobreza, com o objetivo de que fiquem fora das mãos dos traficantes. Oferecem 
ainda o Prêmio Violet Richardson de reconhecimento aos jovens que realizam 
trabalhos voluntários em prol das mulheres.  
A Organização Soroptimista tem, desde 1951, vínculos oficiais com o Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas - ECOSOC e é uma autoridade reconhecida 
em questões que valorizem a mulher. O status Consultivo Geral foi concedido em 
1984. A Federação Soroptimista das Américas está representada no centro da ONU 
em Nova York, Paris, Genebra, Gênova e Viena.  
Na certeza de que a propositura é oportuna, conto com o apoio dos Nobres pares 
para a aprovação do presente projeto, que pretende prestar uma singela 
homenagem às Soroptimistas.  
 


