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(NOME DO VENCEDOR) VENCE A COMPETIÇÃO EM NÍVEL LOCAL DO CONCURSO 

DE CARTAZ SOBRE A PAZ DE LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
 

 
(Cidade, data). (Nome do vencedor), um estudante da (nome da escola) do (grau), conquistou a 
primeira etapa para se tornar um artista internacionalmente reconhecido vencendo a competição em 
nível local patrocinada pelo Lions Clube de (nome). 
 
O cartaz do (nome do vencedor), foi um dos 350.000 inscritos de todas as partes do mundo no 
Concurso de Cartaz sobre a Paz de Lions Clubs International. O Lions Clubs International patrocina 
este programa  para enfatizar a importância da paz mundial para os jovens do mundo todo. 
 
"(Declaração do vencedor descrevendo a sua inspiração e/ou o seu cartaz)", disse o jovem de 
(anos de idade), original de (nome da cidade). O cartaz foi escolhido por (nome do painel e/ou dos 
juízes e respectivos cargos), pela originalidade, mérito artístico e representação do tema do concurso 
"(tema do concurso)." O julgamento foi realizado em (data) em (local). 
 
(Nome completo do presidente do clube), presidente do Lions Clube de (nome), disse que ele/ela 
está bem impressionado com a criatividade dos estudantes de (nome da escola ou grupo juvenil). "É 
evidente que estes jovens têm idéias claras sobre o que a paz representa para eles. Estou muito 
orgulhoso de ter proporcionado esta oportunidade para que eles compartilhassem as suas visões." 
 
"Para conquistar o grande prêmio, o cartaz do (nome do vencedor) deverá passar pelas competições 
em níveis de distrito, distrito múltiplo e internacional", disse o (nome do presidente do clube). 
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No final serão selecionados um vencedor do grande prêmio e 23 vencedores do prêmio de mérito. O 
grande prêmio inclui US$2.500 (ou o equivalente na moeda local), mais uma viagem para o vencedor 
e dois membros da sua família a Nova York, EUA, para participarem da cerimônia de premiação 
durante o Dia do Lions com as Nações Unidas. Os 23 vencedores do prêmio de mérito receberão um 
certificado e US$500 (ou o equivalente na moeda local). 
 
"O nosso clube está torcendo para que o cartaz do (nome do vencedor) avance na competição e que a 
sua visão seja compartilhada com as pessoas de todas as partes do mundo", disse o (nome do 
presidente do clube). 
 
Em nossa comunidade, em (data), no (local) o Lions Clube de (nome) prestará uma homenagem ao 
(nome do vencedor) e mais (número) estudantes pela destacada participação no concurso. 
 
Para ver os cartazes vencedores, visite o Website da associação, www.lionsclubs.org.  O Lions Clubs 
International é a maior organização de clubes de serviços do mundo com cerca de 1,35 milhão de 
sócios em aproximadamente 45.000 clubes, em 200 países e áreas geográficas. Desde 1917, os Lions 
clubes têm prestado assistência aos cegos e deficientes visuais e firmaram o compromisso de servir as 
comunidades e jovens em todo o mundo. 
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