
Quem pode participar?
O show de talentos aceitará inscrição apenas de pessoas 
com talassemia maior ou intermédia.

Que talento posso apresentar?
Você deve nos mandar um vídeo de 2-3 minutos 
mostrando qualquer talento, alguns exemplos são: tocar 
um instrumento, cantar, dançar, fotografar, pintar, 
desenhar ou outra forma de artes plásticas, preparar uma 
receita, recitar uma poesia, fazer uma mágica, praticar 
algum esporte, qualquer coisa que você queira 
compartilhar com os amigos! 

Como posso participar?
Quando você se inscrever para nosso evento, vai aparecer 
a opção “Show de Talentos”. É só clicar lá e enviar o seu 
vídeo para o e-mail abrasta@abrasta.org.br até 10 de 
maio de 2022.

Não se esqueça que o limite de tempo é de até 3 minutos e 
deve ser filmado na horizontal.
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Como será exibido?
Os talentos vão passar durante nosso Encontro 
Internacional de Talassemia, e todos vão estar disponíveis 
no nosso canal do Youtube.

Quem vai escolher o melhor talento?
Vamos abrir as votações para o público no dia do evento - 
20/05 a 31/05, o resultado será divulgado no dia 03/06/2022.
Você pode mandar para seus amigos  e aumentar suas 
chances de ganhar por meio de visualizações, curtidas e 
comentários.

E o prêmio?
Vamos premiar o 1º, 2º e 3º lugar! Os vencedores ganham 
um voucher de compras das Lojas Americanas ou outro 
marketplace similar. O primeiro lugar recebe um voucher 
de R$500, o 2º lugar um voucher de R$350, e o 3º colocado 
um voucher de R$250.

Dicas importantes!
Como produzir seu vídeo usando o seu celular: grave com 
o aparelho na horizontal. A maioria dos smartphones 
atuais possuem duas câmeras (frontal e traseira). Se 
possível, utilize sempre a câmera traseira, ela possui uma 
melhor qualidade de imagem.
Encaminhe seu vídeo por meio de alguma plataforma 
como:
- Nuvens: Drive, Onedrive, Wetranfer, Dropbox, Icloud.
- Plataformas de vídeos: Facebook Watch, Youtube, Vimeo.

Não aceitamos vídeos enviados pelo Instagram devido ao 
formato.

Envie seu talento para abrasta@abrasta.org.br
 até 10 de maio de 2022.


