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F/Nazca S&S vence no RJ
Fotos: Divulgação

por Teresa Levin

campanha "Cuide-se bem",
da F/Nazca S&S para a Uni-

med-Rio, foi a grande vencedora
da categoria Criação em Revista
Regional Rio de Janeiro do Prê-
mio Abril de Publicidade/Quatro
peças compõem a campanha que
agora disputará a etapa nacional
em São Paulo, no dia 7 de maio,
no Auditório do Ibirapuera.

A F/Nazca teve sete trabalhos
classificados entre os 11 finalis-
tas; quatro deles criados para a
Unimed-Rio e outros três para
Claro, Petrobras e O Globo. Em
seguida vem a NBS, que se des-
tacou na etapa carioca com duas
campanhas criadas para a Oi.
Trinta e sete campanhas de dez
agências concorreram na regio-
nal do Prêmio Abril. Todas fo-
ram veiculadas em urna ou mais
revistas da Editora Abril.

"O melhor plano de saúde é
viver. O segundo é Unimed" este
é o slogan da campanha vence-
dora. Carlos Di Célio, Eric Ribei-
ro, Fábio Fernandes, Fred Morei-
ra, Pedro Prado e Rafael Genu
são os profissionais responsáveis
pela criação. Em seu discurso de
agradecimento na festa da pre-
miação no Copacabana Palace,
semana passada, Di Célio come-
morou: "Concorrer com tanta
coisa boa e ganhar o prêmio da
propaganda de verdade é um es-
tímulo para nossa equipe", disse
com os profissionais da agência
ao seu lado.

Além da F/Nazca e da NBS,
DM9DDB e McCann Ericksori
também estiveram entre as fi-
nalistas. A primeira com um
trabalho criado para Duloren e
a segunda com campanha para a
Cerveja Devassa.

O Prêmio Abril foi criado em

1986 "com o objetivo de festejar
os grandes talentos da propagan-
da brasileira e estimular agências
e anunciantes a aproveitar me-
lhor as excelentes oportunida-
des que o meio revista oferece".
As edições regionais do Prêmio

Abril de Publicidade foram cria-
das em 1994 para prestigiar a
diversidade dos mercados locais.
A Abril realiza, além da etapa ca-
rioca, as regionais Central, Nor-
te/Nordeste e Sul. As campanhas
concorrentes devem necessaria-

mente ter sido veiculadas em
títulos da editora, mas também
podem ter aparecido em outras
mídias. As vencedoras regionais
concorrem ao Grand Prix de
Criação, revelado na etapa nacio-
nal da premiação.

Equipe da F/Nazca S&S Rio de Janeiro na entrega do troféu do Prêmio Abril regional

Peça da campanha "Cuide-se bem", que conquistou prêmio na categoria Criação em Revista
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