
3º Conselho Distrital  
Aracruz, ES,  01/02/2013 

 
 

AL 2012/2013 

Assessora Distrital: PDG Zuraide de Figueiredo Guedes 

Programa Lions Quest. 



O que é LIONS QUEST.? 

É um programa da LCIF que visa envolver 
aluno, escola, professores, pais e a 
comunidade para que o jovens tenham uma 
vida positiva, isto é, uma vida saudável. 
(olhar site do distrito LC 11). 



O que é LIONS QUEST.? 

O LIONS QUEST. já está em 79 países, 
envolvendo 12 milhões de estudantes e 500 
mil docentes capacitados.   



O que é LIONS QUEST.? 

Programa de prevenção: Menos uso de 
drogas, melhores resultados na escola e 
melhor conexão com a família. O LIONS 
QUEST. levanta o leonísmo. 



O que é LIONS QUEST.? 

Para a implantação do programa LIONS 
QUEST. necessitamos muito do apoio dos 
governadores e clubes de LIONS. Tem país 
que gostou tanto do programa LQ que já 
estão implantando com seus próprios 
recursos. 



O que é LIONS QUEST.? 

No FOLAC de janeiro de 2013, no Chile na 
reunião dos coordenadores do LQ da área 
III, já pensaram em aumentar o número 
de capacitadores. 



• Moção no 2º Conselho Distrital 27/10/2012. 
 
• Preparamos o projeto piloto e encaminhamos 
on line no dia 11/11/2012. 
 
• No dia 12/11/2012 recebemos carta do Ex 
Presidente Internacional dizendo que havia 
recebido o projeto do Distrito LC 11. 
 

Como vai o LQ no Distrito LC 11?  



• Dia 27/12/2012 recebemos um e-mail com 
12 perguntas de Kasondra (LI) pedindo alguns 
esclarecimentos sobre o projeto até 
07/01/2013. 
 
• No dia 04/01/2013 enviamos as respostas. 

Como vai o LQ no Distrito LC 11?  



• No dia 14/01/2013 recebemos mais 4 
perguntas da funcionária da sede de LI Érika 
KLOTZ. 
 
• No dia 16/01/2013 (no Chile) respondemos 
as dúvida solicitadas.  

Como vai o LQ no Distrito LC 11?  



Como vai o LQ no Distrito 

LC 11?  

• No dia 29/01/2013 recebemos um e-
mail de Érika Klotz, dizendo o seguinte:  
 
•Estimada PDG Zuraide.  
 
•Espero que este a encontre bem. 
Desejo informar-lhe sobre uma notícia 
do Comitê Consultivo do Lions quest., 
que ocorreu dia 25/01/2013: 



Como vai o LQ no Distrito 

LC 11?  

•Tenho o prazer de comunicar-lhe que o 
projeto do Programa de Lions Quest.-
LC-11, foi aprovado em seu total valor 
de US$25.000. Na próxima semana 
enviaremos carta formal de aprovação 
e instruções adicionais.  



• Como o Projeto do Programa de Lions 
Quest.,   foi aprovado, teremos muito serviço 
pela frente. Necessitamos, portanto, de total 
apoio do governador e dos 5 clubes onde 
será implantado o programa piloto 

Como vai o LQ no Distrito LC 11?  



Obrigada pela atenção de todos. 
Estou trabalhando na função de Assessora 
Distrital de Lions Quest. há dois anos e só agora  
conseguimos aprovação para  implantar o 
programa em nosso distrito LC 11.  
Acredito que em breve  estaremos implantando.  

Maiores informações: (22) 3842-1007 ou (22) 9833-4196 
E-mail: magripe2010@gmail.com 


