
REGULAMENTO PRÊMIO STAR LIDERANÇA PRÓ LONGEVIDADE - 2022

1. A Rede Longevidade, com fomento do Conselho Municipal do Idoso de Belo
Horizonte[1] e da Prefeitura de Belo Horizonte, patrocínio da XPEED, Vallourec, Instituto
Votorantim, Bayer, promoverá no dia a 4ª edição do “Prêmio Pró-Longevidade”, que tem por
finalidade reconhecer boas práticas no campo da Longevidade, realizadas na cidade de
Belo Horizonte. Valorizando essas iniciativas, o Prêmio quer potencializar a Causa da
Longevidade para a sociedade.

2. Nesta edição será premiado o participante formalmente inscrito na Rede Star
Lideranças Pró-Longevidade que mais pontuar nos compartilhamentos dos conteúdos da
Rede Longevidade.

Cada participante da Rede Star poderá compartilhar seus links exclusivos do:

- aplicativo EVI

- Movimento ELUS

- Prêmio Pró-Longevidade

- Festival Coletivo Longevidade

3. Pontuação:

Os links exclusivos gerados pela Rede Longevidade são rastreáveis e as interações obtidas
por meio deles serão computadas como ponto, sendo um ponto para cada interação.

O Star também poderá pontuar por meio do uso das Hashtags #redelongevidade e
#movimentoelus, sendo computado um ponto a cada curtida em posts usando essas
hashtags.

4. Premiação: troféu Star Lideranças Pró Longevidade, certificado, uma Alexa Echo,
mentoria de uma hora com um professor da Rede Longevidade e um kit bem estar.

5. Prazos:

Início: à partir da primeira mensagem enviada para os participantes da Rede Star no dia 22
de setembro de 2022.

O ranking será apurado no dia 24 de Outubro de 2022.



6. O Participante autoriza gratuitamente, em caráter exclusivo, irrevogável, irretratável,
definitivo e universal à Rede Longevidade, a divulgação e utilização de seus nomes,
imagens, vozes, materiais fotográficos, e demais materiais.

7. Não poderão participar deste concurso membros dos Conselhos da Rede Longevidade,
bem como seus colaboradores.

8. Este Regulamento poderá ser alterado pela Rede Longevidade tantas vezes quantas
necessárias, garantida a sua divulgação de forma eficaz a critério, também, da mesma.


