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Brasil tem 46 peças pré-classifi-
cadas para a relação de finalis-

tas do One Show 2008, competição
publicitária que será realizada entre
os dias 5 e 9 de maio, em Nova York/
Os semifinalistas são trabalhos de
mídia impressa, mídia eletrônica,
mídia exterior e de ações especiais
de publicidade em categorias que
avaliam estratégias de Inovação e
Conteúdo. Nesta relação, estão 14
trabalhos da AlmapBBDO, cinco
da F/Nazca S&S, cinco da Neoga-
maBBH, quatro da Publicis, três da
McCann, três da Giovanni e três
da LewlaraYTBWA. Leo. Burnett,
DMgDDB, Santa Clara, Artplan, Quê
e Agência 31 também concorrem.

Os trabalhos que avançarem
como finalistas receberão automati-
camente diplomas de mérito e pas-
sarão a disputar os Lápis de ouro,
prata e bronze. A definição dos fina-
listas será feita entre os dias 2 e 5 de
maio, quando o júri fará a escolha
dos prêmios. Os vencedores serão
conhecidos no dia 7 de maio, no Lin-
coln Center. Entre os candidatos do
Brasil estão os filmes "Mudanças",
da Almap para Greenpeace, "Na vi-
da de um homem", da Santa Clara
para o Discovery Channel, e "Espor-
te", da Neogama para o ESPN. A
relação completa dos semifinalistas
pode ser conferida no www.entero-
neshow.org.

O One Club, organizador do fes-
tival, também divulgou os finalistas
das áreas Interactive, Radio e Design.
Esses finalistas já têm o diploma de
mérito: Os premiados serão revela-
dos durante o festival, entre 5 e 9 de
maio. Na área de mídia interativa, o
Brasil tem nove trabalhos finalistas
(veja tabela). A Leo Burnett tem os
dois únicos finalistas brasileiros de
rádio, as peças "Purple rain", para a
Fiat; e "Ring Tones", para a Brasil Te-
lecom. Em Design, também há dois

finalistas brasileiros: "Festival Mix
Brasil", da Lobo, e "Havaianas", da
Almap.

Neste ano, as quatro competições
do One Show receberam um total de
24.081 inscrições de mais de 6o pa-
íses. O júri de TV e mídia impressa
contou com a participação de Adria-
na Cury, chairwoman da McCann.
No júri da área de internet, o Brasil
foi representado por Maurício Maz-
zariol, da Big Man, e Fábio Simões,
da F/Nazca S&S. O One Show está

em sua 33a edição. A
competição de design
é feita pela oitava vez e o
One Show Interactive chega
à sua na edição. A programa-
ção do festival, além das pemia-
ções, conta com apresentações de
nomes como Jerry Delia Femina,
Kerry Martin, Kevin Produfoot e
Brian Collins. O One Show tam-
bém apresentará uma exibição
e premiação de trabalhos feitos
por estudantes de publicidade.
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