
 
O carro alegórico “A Busca pela Bondade” de Lions International ajuda os alunos 

a navegar em um mar de emoções e sonhar, acreditar e alcançar suas metas 
         
(Pasadena, Califórnia, 28 de dezembro de 2021) – Mais de 20% dos alunos nos 
Estados Unidos relatam sofrer bullying na escola1 e 33% dos alunos relatam sofrer 
cyberbullying fora da escola2. Crianças intimidadas sofrem fisicamente, mentalmente, 
emocionalmente e academicamente, mas a esperança está no horizonte.  
 
Na 133ª Parada das Rosas, um carro alegórico traz uma mensagem especial para os 
alunos que se esforçam em sonhar, acreditar e alcançar suas metas, e educadores que 
estão comprometidos em acabar com o bullying em suas escolas. O vibrante carro 
alegórico “A Busca pela Bondade” de Lions Clubs International mostra três barcos 
transportando extraordinários alunos, educadores e Leões que estão buscando ajudar 
outros jovens a desenvolver suas habilidades de aprendizagem socioemocional (SEL) 
por meio do programa Lions Quest.  
 
O Lions Quest é um programa de aprendizagem socioemocional (SEL) baseado em 
fatos concretos para alunos do 1º ao 12º ano e é apoiado pela Fundação de Lions 
Clubs International. O SEL é um processo pelo qual os alunos adquirem e aplicam 
efetivamente os conhecimentos, atitudes e habilidades necessários para entender e 
gerenciar emoções, alcançar metas, mostrar empatia pelos outros, estabelecer 
relacionamentos positivos e tomar decisões responsáveis.  
 
Estudos mostraram que os alunos que participam de um programa SEL tiveram um 
aumento de 11% nas notas em geral e uma melhor frequência escolar. Além disso, as 
pessoas que têm as habilidades para lidar com problemas que as afetam pessoalmente 
são mais capazes de navegar pelas águas profundas da vida adulta e, por sua vez, 
estão mais preparadas para ajudar outras pessoas necessitadas. 
 
“Oferecer às crianças um ambiente de aprendizado seguro e saudável é uma das 
muitas maneiras pelas quais os Leões servem de coração”, disse Douglas X. 
Alexander, Presidente Internacional de Lions Clubs International. “O programa Lions 
Quest está ativo em mais de 105 países em todo o mundo. Em parceria com 
extraordinários educadores que entendem o valor que a aprendizagem socioemocional 
desempenha no sucesso e bem-estar geral de um aluno, os jovens estão em um lugar 
melhor para sonhar, acreditar e alcançar suas metas.”  
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O carro alegórico A Busca pela Bondade de Lions Clubs International e seus 
pilotos notáveis 
 
Dezenas de flores vibrantes e outros materiais naturais de decoração adornam o carro 
alegórico de 35 pés “A Busca pela Bondade”. Barcos cheios de vidas perseverantes 
erguem-se acima das ondas que simbolizam o tumultuado mar de emoções e ilustram 
como a educação pode transformar vidas. Um farol serve como um sinal de esperança 
para os jovens que lutam com suas emoções e habilidades sociais e ilumina o caminho 
a seguir. Dois leões grandes estão ao lado do farol. Um usa redes para capturar 
bondade e habilidades socioemocionais positivas, e o outro Leão usa um telescópio 
para estar sempre atento aos necessitados. 
 
Os pilotos notáveis incluem: 

• Douglas X. Alexander, Presidente Internacional de Lions Clubs International 

• Jim Klipfel, professor de estudos sociais da Saugus High School e Professor do 
Ano da Califórnia em 2021 

• Alexandre Widman, vencedor do Concurso de Palestrante Estudantil do Lions 
Clube de 2021 

 
“Estou honrado por ter a companhia desses incríveis alunos e professores que, como 
nossos Leões, inspiram outras pessoas e servem de coração”, disse o presidente 
internacional Alexander. “Porque quando as pessoas servem de coração, não há nada 
que não possamos alcançar.” 
 
 
Sobre Lions Clubs International  
Lions Clubs International é a maior organização de clubes de serviço do mundo. Mais 
de 1,4 milhão de associados em mais de 48.000 clubes estão servindo em 200 países 
e áreas geográficas por todo o mundo. Desde 1917, os Leões tornam as comunidades 
locais mais fortes por meio de projetos humanitários e de serviços interativos, e 
conseguimos ampliar o impacto dos nossos serviços por meio do apoio generoso da 
nossa Fundação de Lions Clubs International. Para obter mais informações sobre Lions 
Clubs International, visite lionsclubs.org.  
 

### 
 

http://www.lionsclubs.org/

