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Manual do Assessor 

Distrital do Concurso 
de Cartaz sobre a Paz 
 
Como Assessor Distrital do Concurso de Cartaz 
sobre a Paz, espera-se que você coordene o seu 
trabalho com o governador de distrito, 
mantendo-o informado sobre o progresso do 
concurso e que proporcione qualquer assistência 
que ele venha a precisar. 
 
O Concurso de Cartaz sobre a Paz foi criado em 
1988 para dar aos jovens a oportunidade de 
criativamente expressar seus sentimentos sobre a 
paz mundial e compartilhar suas visões com o 
mundo. Cerca de 350.000 crianças de mais de 65 
países participam anualmente deste concurso. 
 
Os Lions clubes patrocinam o concurso, para 
crianças de 11 a 13 anos, em escolas locais ou 
em grupos organizados de jovens como 
escoteiros, bandeirantes. A participação no 
concurso dá aos Leões a oportunidade de 
interação com os jovens em suas comunidades 
dando-lhes a noção de compreensão 
internacional assim como é um veículo de 
propaganda positiva para os seus Lions clubes. 

HISTÓRIA 
O Concurso do Cartaz sobre a Paz foi criado em 
1988 para dar aos jovens a oportunidade de 
expressarem seus sentimentos em relação à paz 
mundial e compartilharem sua visão do mundo. 
Aproximadamente 350.000 crianças de 75 países 
participam anualmente do concurso. 
 
Os Lions clubes patrocinam o concurso, 
aberto a crianças entre 11 e 13 anos de 
escolas locais ou grupos de jovens 
organizados, como os Escoteiros e Clubes 
de Meninos e Meninas. O concurso oferece 
aos Leões a chance de interagir com jovens 
das suas comunidades, iniciando-os na 
compreensão internacional, assim como 
oferecendo aos Leões um veículo para obter 
publicidade positiva dos seus clubes.  
 
INICIANDO 
Familiarize-se com o concurso. Este guia inclui 
as informações que você vai precisar, como o 
regulamento e condições do concurso e dicas 
úteis. Os seguintes recursos também deverão ser 
utilizados: 
 

• A seção do Concurso de Cartaz sobre a 
Paz no site da associação na Internet 

• Reportagens publicadas na Revista  
LION e o Boletim On-line 

 
Leia a seção “Recursos Disponíveis” deste guia 
para ter conhecimento dos materiais 
gratuitamente oferecidos pelo Departamento de 
Relações Públicas da sede internacional 
 
INCENTIVANDO A 
PARTICIPAÇÃO DOS CLUBES 
Algumas palavras pronunciadas com entusiasmo 
podem realmente fazer a diferença.  Informe aos 
clubes quem é você e qual a sua função no 
concurso.  Forneça seus dados para contato. 
Aproveite as idéias apresentadas a seguir para 



motivar os clubes do seu distrito a patrocinarem 
o concurso. 
 
Prepare artigos para o boletim e o website do 
seu distrito. Combine com o seu assessor de 
relações públicas ou com o redator do boletim 
para escrever artigos sobre o concurso no 
boletim e no web site.  Inclua informações sobre 
como participar, razões para um clube se 
envolver, prazos do concurso e siga este assunto 
divulgando notícias sobre o vencedor do seu 
distrito e as histórias de como o mesmo se 
classificou em outros níveis de julgamento, 
fotografias dos cartazes concorrentes do 
concurso e fornecendo um link no website do 
seu distrito que leve à seção sobre o concurso no 
website de Lions Clubs International.  Ė 
importante destacar se os clubes receberam boa 
divulgação sobre seus concursos. 
Prepare uma apresentação. Faça a divulgação 
do concurso nos clubes do seu distrito. Mostre o 
DVD do Cartaz sobre a Paz do Departamento de 
Relações Públicas e distribua folhetos do 
concurso e formulários de pedido de kit. Lembre 
aos clubes que o concurso é uma oportunidade 
de se envolver com os jovens em suas 
comunidades e chance de obter publicidade 
positiva. Pense em convidar participantes de 
concursos anteriores (estudantes, professores, 
juízes etc.) para compartilharem experiências 
positivas. Informe os clubes sobre os recursos 
disponíveis e prazos do concurso. 
 
Organize uma exposição. Organize uma 
exposição na convenção do distrito. Para 
organizar uma exibição atraente e colorida, 
pense em incluir alguns dos seguintes itens: 
cartazes do concurso da paz do distrito do ano 
anterior; faixas ou flâmulas com dizeres 
favoráveis de participantes anteriores ou álbum 
de recortes do concurso para as pessoas 
folhearem. Mostre o DVD sobre o concurso (que 
pode ser encomendado ao Departamento de 
Relações Públicas e qualquer fita com notícias 
da televisão que o seu distrito tiver recebido. 
Tenha folhetos e formulários de pedidos de kit 
para distribuição. Dica: Pense em apresentar na 
convenção, um seminário sobre o Concurso de 
Cartaz sobre a Paz. 
 

ASSISTINDO OS CLUBES NA 
PROMOÇÃO DO CONCURSO 
Uma das maiores vantagens do concurso é a 
publicidade favorável para clubes e distritos. 
Porém, para se obter publicidade, é necessário 
buscá-la. Os kits do concurso têm modelos de 
comunicados à imprensa e sugestões para 
promoção do concurso. Procure se inteirar junto 
ao clube e assessores de relações públicas se 
eles, a tempo, preencheram e distribuíram os 
comunicados. Ofereça toda a ajuda possível. 
 

 

 
JULGAMENTO 
Todos os anos um tema é escolhido para inspirar 
a imaginação das crianças. A representação do 
tema, o valor artístico e a originalidade são os 
três aspectos considerados em todos os níveis de 
julgamento. 
 
Para cada concurso que um clube patrocinar, um 
vencedor será escolhido para avançar à 
competição do distrito. Em nível de distrito, um 
cartaz será escolhido para avançar ao conselho 
do distrito múltiplo. O distrito múltiplo então 
escolherá um cartaz para enviar à sede 
internacional para concorrer na competição 
internacional. (Nota: clubes que não pertencem 
a um distrito e os distritos únicos devem enviar 
seus cartazes diretamente à sede internacional). 
 
No nível internacional, representantes das 
comunidades artísticas, de jovens, educativas e 
imprensa de Chicago, EUA, atuam como juízes 
que escolherão os 23 cartazes vencedores do 
prêmio de mérito e vencedor do grande prêmio.  
 
PRÊMIOS 
O vencedor do grande prêmio ganhará uma 
viagem para participar da cerimônia especial de 
entrega de prêmios no Dia do Lions com as 
Nações Unidas (sujeito à mudança). Na 



cerimônia, o vencedor receberá um prêmio em 
dinheiro de US$ 5.000 (ou equivalente na moeda 
do seu país) e um prêmio objeto. Duas pessoas 
da família do vencedor (sendo um deles o 
pai/mãe ou tutor legal) e o presidente do Lions 
clube patrocinador ou sócio Leão (indicado pelo 
presidente do clube) acompanharão o vencedor à 
cerimônia de premiação. Esta cerimônia está 
programada para março. 
 
Os 23 vencedores do prêmio de mérito 
receberão, cada um, prêmio em dinheiro de 
US$500 (ou equivalente na moeda local) e um 
certificado de realização. Além disso, durante o 
ano, seus cartazes serão exibidos ao público em 
diferentes localidades, inclusive na convenção 
internacional. Nota: Clubes, distritos e distritos 
múltiplos poderão dar prêmios em nível local. 
Certificados de Honra ao Mérito (PPC 790) 
poderão ser baixados para imprimir 
diretamente da seção Cartaz sobre a Paz do site 
de LCI (www.lionsclubs.org) ou pedidos ao 
Departamento de Relações Públicas da Sede 
Internacional. 
 
KIT DO CONCURSO 
 
Para participar, o clube deve encomendar um Kit 
do Concurso de Cartaz sobre a Paz para cada 
concurso que estiver patrocinando. Os Kits 
(PPK-1) podem ser adquiridos através de pedido 
ao Departamento de Vendas de Materiais para 
Clubes na sede internacional  
Os kits contêm: 
 
• Guia e Regras Oficiais para Clubes 

(PPC-1) 
• Guia e Regras Oficiais para Escola ou 

Grupo Juvenil* (PPC-2) 
• Folheto para o Participante* (PPC-3) 

pode ser reproduzido e distribuído para 
cada estudante levar consigo 

• Adesivo do Vencedor (PPC-4) para ser 
afixado no verso do cartaz 

• Certificados para o vencedor (PPC-5) e 
para as escolas ou grupos de jovens 
patrocinados (PPC-6) 

 
* O clube entrega apenas estes dois itens do kit 
à escola ou grupo de jovens patrocinado. O 

clube mantém em seu poder os demais itens do 
kit. 
 
 

 
 
 
 

 

 
PRAZO DO CONCURSO 
Os participantes que não cumprirem os seguintes 
prazos serão desqualificados. 
 
15 de janeiro 
Os Kits do Concurso de Cartaz sobre a Paz 
encontram-se à venda junto ao Departamento de 
Vendas de Materiais para Clubes na Sede 
Internacional. 
 
1° de outubro 
Prazo final para a compra de kits através do 
Departamento de Vendas de Materiais para 
Clubes na sede internacional. 
 
15 de novembro 
Prazo final de postagem de um cartaz vencedor 
da escola ou do grupo de jovens (por grupo 
patrocinado) escolhido para o governador de 
distrito. 
 
1° de dezembro 
Prazo final de postagem do cartaz vencedor do 
distrito para o presidente de conselho do distrito 
múltiplo. 
 
1° de dezembro 
Prazo final de postagem para o governador de 
distrito não pertencente a um distrito múltiplo 
enviar seu único cartaz vencedor ao 
Departamento de Relações Públicas na sede 
internacional. 
 
1 de dezembro 



Prazo final de postagem para um clube que não 
pertença a qualquer distrito, enviar um único 
cartaz vencedor ao Departamento de Relações 
Públicas na sede internacional. 
 
15 de dezembro 
Prazo final de postagem de um único cartaz 
vencedor de distrito múltiplo ao Departamento 
de Relações Públicas na sede internacional. 
 
1° de fevereiro 
Os vencedores internacionais serão notificados 
até esta data. 
 
 
 
 
REGRAS E CONDIÇÕES DO 
CONCURSO DE CARTAZ 
SOBRE A PAZ 
Clubes, distritos e distritos múltiplos devem se 
certificar de que o seu cartaz vencedor obedeceu 
todas as regras e condições deste concurso antes 
de encaminhá-lo ao próximo nível da 
competição. Cartazes que não seguirem as regras 
e condições abaixo estarão desqualificados. 
 

 Somente um Lions clube pode patrocinar o 
concurso numa escola(s) local(s) ou 
grupo(s) juvenil(s) organizado(s) ou 
patrocinado(s), como os dos programas da 
Associação Cristã de Moços, clubes de 
rapazes e moças, escoteiros, etc. Um Lioness 
clube pode patrocinar o concurso através do 
seu Lions clube patrocinador. Nota: grupos 
de jovens patrocinados pelos Leões, como 
Leo clubes ou unidades de escotismo, não se 
qualificam para participar do concurso. 
Contudo, membros individuais destes 
grupos (como Leos ou escoteiros) poderão 
participar se o concurso for realizado em sua 
escola ou em outro grupo juvenil. 

 O concurso está aberto aos estudantes com 
11,12 ou 13 anos completos em 15 de 
novembro. As datas de nascimento 
consideradas válidas estão listadas no kit do 
concurso. 

 O tema do concurso varia anualmente e é 
indicado no kit do concurso. 

 Os cartazes não podem ter dimensões 
inferiores a 33 por 50 centímetros ou 
superiores a 50 a 60 centímetros. O cartaz 
não poderá ser montado ou emoldurado. 

 Cada estudante só pode participar com um 
cartaz e cada cartaz deverá ser da autoria de 
um só estudante. 

 O cartaz deverá ser criação original e 
individual do estudante. Não serão aceitas 
fotocópias ou qualquer forma de reprodução. 

 A técnica de confecção é livre. Os cartazes 
desenhados com giz, carvão ou pastel 
deverão ser selados com substância 
fixadora para que não manchem. Não 
plastifique o cartaz. 

 Os cartazes em três dimensões não serão 
aceitos. Nada pode ser colado, grampeado 
ou afixado de qualquer forma ao cartaz. 

 O uso de números ou palavras em qualquer 
idioma no cartaz não é permitido. As 
assinaturas ou iniciais dos artistas deverão 
ser apostas no verso do cartaz. 

 Os cartazes devem ser feitos em material 
flexível que possa ser enrolado e colocado 
em tubo para remessa pelo correio. Não 
dobre o cartaz. 

Os participantes assumem a responsabilidade 
pelos cartazes extraviados, enviados com atraso, 
a outros endereços ou endereços ilegíveis. Os 
cartazes enviados com postagem insuficiente 
serão desqualificados. Lions Clubs International 
não é responsável por cartazes danificados, 
destruídos ou perdidos durante o processo de 
julgamento. Não se farão notificações de 
recebimento de cartazes. Os cartazes não serão 
devolvidos; todos os cartazes tornar-se-ão 
propriedade de Lions Clubs International assim 
que forem recebidos. As imagens do Concurso 
do Cartaz sobre a Paz não podem ser usadas sem 
expressa autorização por escrito de Lions Clubs 
International. 
 
Considerando a oportunidade de participar do 
concurso do Cartaz sobre a Paz, os participantes 
concordam em permitir a Lions Clubs 
International o uso de seus nomes e fotografias 
para fins promocionais. Além disto, o vencedor 
do grande prêmio, dois membros de sua família 
(sendo um deles um dos pais ou o tutor legal) e o 
presidente do Lions clube patrocinador ou um 
sócio (nomeado pelo presidente do clube) devem 



 

 

comparecer à cerimônia de premiação no Dia do 
Lions com as Nações Unidas (sujeito a 
mudança). O vencedor do grande prêmio não 
poderá receber outros prêmios em futuros 
Concursos do Cartaz sobre a Paz patrocinados 
por Lions Clubs International. Ao candidatar-se, 
os participantes concordam em observar e 
cumprir estas regras e as decisões dos juízes e de 
Lions Clubs International.  Lions Clubs 
International poderá cancelar este concurso a 
qualquer momento, independente de notificação. 
O concurso é nulo onde houver proibição, 
impostos ou restrições legais. 

 
Folheto do Concurso do Cartaz sobre a Paz 
(PR-775)  

 

 

Esta publicação em quatro cores descreve o 
concurso de maneira cativante e apresenta 
fotografias de vencedores de concursos 
passados. Encomende em quantidade suficiente 
para distribuição nas apresentações. É 
apropriado tanto para os companheiros Leões ou 
não-Leões. Este folheto está disponível em todos 
os idiomas oficiais da associação.   

RECURSOS DISPONÍVEIS  
O Departamento de Relações Públicas dispõe de 
materiais que podem ser úteis para você e para 
os clubes do seu distrito. Os itens seguintes são 
gratuitos e podem ser encontrados na seção do 
Cartaz sobre a Paz no web site de Lions Clubs 
Internacional (www.lionsclubs.org): 

DVD sobre o Concurso de Cartaz sobre a Paz 
Esta apresentação vibrante é igualmente 
apropriada para audiências compostas de 
Companheiros Leões ou não Leões. Disponível 
somente em inglês. Verifique online ou Contate 
o Departamento de Relações Públicas da Sede 
Internacional para encomendar a sua cópia 
(limite de uma cópia).  

 
Concurso de Cartaz sobre a Paz na Internet 

 Visite a seção de Cartaz sobre a Paz no Web site 
de Lions Clubs International para ver os cartazes 
vencedores do último concurso, para obter 
informações sobre o concurso, fazer o download 
de materiais (por ex.: Certificados de Honra ao 
Mérito) ou enviar cartões eletrônicos dos 
cartazes vencedores. 

ESCLARECIMENTOS/PEDIDOS 
 
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES 
PÚBLICAS 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
300 W 22ND STREET 

 OAK BROOK IL 60523-8842 EUA 
Formulário de Pedido de Kit do Concurso do 
Cartaz da Paz (PR-785) 

 
Telefone: (630) 468-6845 

Contém informações gerais sobre o concurso. 
Está disponível em todos os idiomas oficiais da 
associação. 

Fax:  (630) 571-1685 
E-mail:   peaceposter@lionsclubs.org 
Web site:  www.lionsclubs.org 

  
 

Concurso de Cartaz sobre a Paz de Lions International 
 

 
PR-787.PO 9-10 
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