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Relatório final do Concurso Distrital do Cartaz da Paz 

AL 2019/2020 

Tema: Jornada da Paz 

Do total de 51 clubes do Distrito LC11, 34 (trinta e quatro) adquiriram o kit 

de participação (66,67%). Um número crescente e expressivo, caso todos 

tivessem participado efetivamente, contudo, desse total de clubes que 

adquiriram os kits de participação (34), apenas 23 clubes (67,65%) enviaram 

seus cartazes vencedores para a etapa distrital. 

 

*Números parciais devido a 02 clubes não enviarem informações 

solicitadas. 

Análise Geral 

Pontos fortes identificados no processo: 

1- Motivação 

2- Potencial de crescimento 

3- Possibilidade de boas parcerias 

4- Possibilidade de aumentar marketing positivo nos clubes 

Pontos fracos identificados no processo: 

1- Baixo índice de qualificação/aplicabilidade das regras  

2- Baixo índice de envolvimento de associados dentro do clube 

3- Impacto financeiro gerado para os clubes 

Sugestões: 

1- Buscar novas formas de envolvimento com foco no 

comprometimento dos clubes que demonstrem a importância da 

realização do concurso junto a suas comunidades; 

2- Nomear com antecedência o assessor do clube a fim de que as ações 

possam ser intensificadas (orientações de regras e prazos).   

 

As orientações, bem como a venda dos kits foram realizadas na instalação 

de gabinete do governador, que aconteceu em Santa Teresa- ES, em 27 e 

28 de julho de 2019, contudo, essa assessora se manteve à disposição para 
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34 23 94* 1.670* 
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sanar possíveis dúvidas solicitadas posteriormente pelos clubes, inclusive 

participando da orientação em algumas escolas. 

Ressaltamos que, no ano em que Lions vêm dando grande ênfase à 

diversidade em seus vários aspectos tivemos, pela primeira vez, a 

participação de uma APAE no concurso. 

A etapa Distrital foi realizada no dia 21/11/2019, na sede do Lions Clube 

Cachoeiro de Itapemirim Rubem Braga e, do total de 23 clubes, apenas 17 

seguiram para a votação dos jurados. Seis (6) clubes foram desclassificados 

por estarem em desacordo com as regras de Lions Internacional. 

Os jurados foram escolhidos seguindo critério de atividades 

desempenhadas cotidianamente, onde foram elencadas pessoas ligadas à 

arte e a educação: 

Equipe de Jurados: 

1- Valdiere Martin – Escultor 

2- Edgar Baião – Fotógrafo  

3- Valéria Grafanassi – Gerente de Ensino Fundamental da SEME 

Cachoeiro  

4- Mário Ferreira - Professor de Artes do CIAC 

Equipe de Apoio para Apuração dos Votos: Solicitamos um integrante de 

cada clube presente para colaborar na apuração dos votos. 

1- CaL Denice Anna Covre Sussai – LC Pinheiros 

2- CaL Wilma Campos da Silva – LCCI Águas de Março 

3- CaL Diodete A. Polonini – LCCI Rubem Braga 

4- CaL Anésia F. Uéller Tavares – LCCI Frade e a Freira 

5- PDG Deocleciano F. de Andrade Filho – LCCI Frade e a Freira 

Os cartazes premiados foram: 

1º lugar:  

Aluno: Dannilo Boninsenha Hupp Bastos 

Idade: 13 anos       Série: 8º ano 

     EMEF Elza Roni Scarpati 

LIONS CLUBE LINHARES 

 

2º lugar 

Aluna: Melissa Bessa Costa 
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Idade: 13 anos       Série: 8º ano 

Escola Municipal Brunno Barreto Nametala 

LIONS CLUBE ARARUAMA 

 

     3º lugar  

     Ana Luiza Ribeiro Silva 

Idade: 11 anos       Série: 6º ano 

EM Olga Benário Prestes 

     LIONS CLUBE MACAÉ IMBETIBA 

 

A premiação Distrital ficou assim definida: 

1º lugar - 01 tablet 

2º lugar – 01 jogo educativo 

3º lugar – 01 jogo educativo 

Os prêmios serão entregues na 21ªConvenção Distrital que será realizada 

em Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 03 a 05 de abril de 2020. 

 

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de novembro de 2019.  

 

Soraya Brunhara Canuto de Andrade 

Assessora Distrital do Concurso do Cartaz da Paz AL 2019/2020  


