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Lions International está "Unindo o mundo através de serviços" 
O carro alegórico do Desfile das Rosas mostra ao mundo que juntos podemos ajudar as 

comunidades a mudar de rumo 
                                                 
 
(Pasadena, Califórnia, 27 de dezembro de 2022) – Lions Internacional está servindo a um 
mundo necessitado e estará em plena exibição em um carro alegórico especial no Desfile das 
Rosas deste ano.  
 
"Mudar de Rumo" é o tema do 134º Desfile das Rosas apresentado pela Honda. Para os Leões, 
mudar de rumo significa preencher a lacuna entre as necessidades das populações locais e 
globais e o serviço humanitário que trará esperança a milhões de pessoas em 2023.  
 
Somente no ano passado, mais de 495 milhões de pessoas em todo o mundo passaram a levar 
uma vida melhor e encarar um futuro mais promissor graças ao serviço de mais de 1,5 milhão 
de voluntários Leões e Leos e à generosidade da Fundação de Lions Clubs International. Quando 

pessoas solidárias se unem, arregaçam as mangas e ajudam as comunidades a "mudar de 
rumo" para melhor, podemos superar qualquer desafio que enfrentamos.  
  
Para ajudar a dar vida a essa visão, um vibrante carro alegórico de 10 metros de Lions 
International "Unindo o mundo através de serviços" homenageará os Leões e Leos que estão 
servindo a um mundo necessitado, realizando projetos de serviço para ajudar a enfrentar 
alguns dos problemas globais mais urgentes da atualidade, como a fome e a proteção do meio 
ambiente. 
  
À frente do carro alegórico há Leões cuidando de uma horta com alimentos nutritivos que 
ajudarão as sociedades a encontrar soluções sustentáveis para a crise global da fome. Na parte 
de trás, Leões e Leos plantam árvores e recolhem lixo para ajudar a proteger nosso meio 
ambiente, criar comunidades mais saudáveis e melhorar a qualidade de vida dos nossos 

vizinhos.  
  
"O Ano Novo é um momento de comemorar, mas também é um momento de refletir. 
Enquanto pensamos nas nossas resoluções de Ano Novo, quero incentivar todos a fazerem algo 
de bom para a humanidade", disse Brian Sheehan, Presidente de Lions International. "Pequenas 

https://www.lionsclubs.org/pt
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coisas como recolher lixo na rua ou doar para um banco de alimentos causam um grande 
impacto. Melhor ainda, é entrar em contato com o Lions clube perto de você, se quiser 
ingressar em uma equipe que faz a diferença todos os dias e de diversas maneiras".  
  
Os participantes de destaque do carro alegórico "Unindo o mundo através de serviços" incluem: 

• Brian Sheehan, Presidente Internacional de Lions International 
• Lori Sheehan, Companheira Leão, parceira no servir e esposa de Brian Sheehan 
• Hailey Paisley, vencedora do Concurso de Palestrantes Estudantes do Lions de 2022  

  
"Ajudamos milhões e milhões de pessoas unindo o mundo através de serviços. Essa é a melhor 
coisa sobre Lions International e ser Leão", disse o Presidente Internacional Sheehan. "E 
quando todos nós contribuímos, conseguimos ajudar as comunidades - e o mundo - a mudar de 

rumo para que mais famílias, mais crianças e mais pessoas possam viver vidas mais felizes e 
saudáveis". 
  
  
Lions International. A serviço de um mundo carente.   
  
Lions International é a maior organização de serviços do mundo. Graças a 1,4 milhão de 
associados Leões de Lions Clubs International em mais de 49.000 clubes e ao apoio financeiro 
de subsídios da Fundação de Lions Clubs International, Lions International assume alguns dos 
maiores desafios enfrentados pelas nossas comunidades e pelo mundo. Por meio dos nossos 
esforços locais e globais, melhoramos a saúde e o bem-estar, fortalecemos as comunidades e 
apoiamos os necessitados. Em Lions International, estamos moldando o futuro, um ato de 
bondade de cada vez. Saiba mais sobre quem somos e o que fazemos em lionsclubs.org. 
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