
 
 

 
 

 C O N C U R S O D E  C A R T A Z  S O B R E  A  P A Z  2 0 2 2 - 2 0 2 3  

Liderar com compaixão 

As crianças sabem como a compaixão pode ser poderosa. Muitas vezes são capazes de 

expressar esse sentimento de forma mais aberta do que os adultos. Este ano, convidamos os 

jovens a explorar e expressar visualmente o futuro pacífico que a liderança compassiva traz . 

Prazos do Concurso de Cartaz sobre a Paz 

Estudantes de 11, 12 ou 13 anos a partir de 15 de novembro estão qualificados para participar 

do Concurso do Cartaz sobre a Paz. As inscrições enviadas fora desse prazo serão 

desclassificadas. 

 15 de janeiro: Os kits são disponibilizados no Departamento de Materiais para 
Clubes, na sede internacional. É enviado gratuitamente aos clubes o kit do 
Concurso Internacional do Cartaz da Paz pela Assessora Distrital.  

 15 de novembro: Prazo final para que um clube envie um cartaz vencedor (por 
concurso patrocinado) ao governador de distrito. 

 1º de dezembro: Prazo final para que um governador de distrito envie um cartaz 
vencedor do distrito ao presidente de conselho de distrito múltiplo. 

 1º de dezembro: Prazo final de postagem para que um governador não 
pertencente a um distrito múltiplo envie um cartaz vencedor ao Departamento de 
Marca &Criação da Sede Internacional. 

 1º de dezembro: Prazo final para que um clube que não pertença a um distrito 
envie uma inscrição vencedora ao Departamento de Marca & Criação da Sede 
Internacional. 

 15 de dezembro: Prazo final para que um presidente de conselho de distrito 
múltiplo envie um cartaz vencedor ao Departamento de Marca & Criação da Sede 
Internacional. 

 1º de fevereiro: Os vencedores internacionais serão avisados nesta data ou antes 
dela. 
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