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OBJETIVO 

O objetivo do presente Concurso tem por finalidade incentivar a escrita e a leitura de 

Instruções Leonísticas no âmbito dos (as) associados (as) dos Lions Clubes do Brasil.  

A apresentação de Instruções Leonísticas visa promover a atualização e a capacitação 

continuada dos (as) associados (as) ao movimento leonístico, bem como serve como canal 

de comunicação e aproximação com as comunidades as quais os Lions Clubes fazem parte. 

 
REGULAMENTO DO CONCURSO 

1. Condição para participação: A participação no Concurso de Instruções 

Leonísticas é exclusiva aos Companheiros e Companheiras dos Lions Clubes do 

Brasil; 

2. Formato: As Instruções Leonísticas deverão ser apresentadas em 

composição máxima de duas páginas, folha A4, em arquivo Word, fonte Arial 11, 

salvo em PDF; 

3. Quantidade: Serão admitidos no máximo 03 (três) textos por participante; 

4. Início do recebimento: 01 de setembro de 2021; 

5. Último dia para recebimento: 31 de janeiro de 2022; 

6. Seleção: As 05 (cinco) primeiras Instruções Leonísticas colocadas serão 

selecionadas por uma Comissão Julgadora composta por 05 (cinco) Companheiros 

(as) Leões não concorrentes, sob a presidência do Assessor de Instruções 

Leonísticas do Grupo Atividades Leonisticas BR; 

7. Premiação: Os autores dos 05 (cinco) melhores textos serão premiados 

com Certificados, sendo que os 03 (três) primeiros terão seus textos publicados em 

veículos de comunicação e divulgação leonísticos. Os Certificados serão pelos 

Correios; 

8. Temas: As Instruções Leonísticas devem versar sobre temas de LIONS ou 

que contribuam com o movimento leonístico em assuntos de gestão, liderança, 

mercadologia e marketing social, identidade e imagem corporativa, planejamento 
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estratégico, comunicação social e/ou cerimonial e protocolo. As instruções também 

devem ser inéditas e de autoria do participante; 

9. Publicidade: Ao participarem do Concurso os autores autorizam 

automaticamente a publicação dos seus artigos em qualquer veículo de 

informações do Lions e de seus eventuais parceiros; 

10. Encaminhamento: Para participação no Concurso de Instruções 

Leonísticas do Grupo Atividade Leonistica BR, os textos devem ser enviados 

diretamente para o e-mail andreclleao@hotmail.com, assunto: “Concurso 

Instruções Leonísticas”; 
 

11. Identificação: No e-mail de encaminhamento deverá constar o nome 

completo do(a) Autor(a) da Instrução Leonística, o nome do Clube, a Cidade e o 

Distrito ao qual pertence e o telefone; 

12. Divulgação: É fundamental que os participantes do Grupo Atividades 

Leonisticas BR, divulguem este Regulamento do Concurso, por e-mail ou outros 

meios, para que levem ao conhecimento e se tenha a adesão do maior número 

possível de associados. 

13. Coordenação: CL André Luiz Viana, Assessor de Instruções Leonísticas. 

 
E-mail: andreclleao@hotmail.com 
      Contato: (33)99916-2495 

 

 

 

 

 

CL André Luiz Viana 

Assessor de Instruções Leonísticas 
LC de Manhuaçu Flor de Manacá 
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