
Júri escolhe os favoritos a Leões 
 
Na próxima, quarta-feira (5) será realizada mais uma edição do Cannes Predictions, evento 
realizado pelo representante do festival no Brasil. O Estado de S. Paulo e pela Leo Burnett, 
com o apoio da Editora Referência e da The Marketing Store. A Cinemateca de São Paulo 
receberá cerca de 600 convidados que conhecerão os três filmes nacionais e os três 
estrangeiros com mais chances de levar Leões em Cannes. 
 
Cláudio Santos, diretor comercial do Grupo Estado, destaca a importância do evento. "O 
Cannes Predictions é um evento de importância ímpar que já dá a temperatura do que será 
Cannes, é um termômetro do que vai rolar. É quase um esquenta Cannes", argumenta. 
 
Para ele, é inclusive uma oportunidade dos profissionais brasileiros tomarem conhecimento das 
tendências que serão mostradas e premiadas em Cannes. "E ainda há o benefício paralelo que 
é mostrar estas tendências aos profissionais que não poderão estar em Cannes este ano", 
avalia o executivo. 
 
Nesta edição do Cannes Predictions haverá a exibição dos 50 filmes compilados pela Leo 
Burnett e dos dez brasileiros mais votados através do site www.cannespre-dictions.com.br nos 
telões espalhados pelo salão da Cinemateca. 
 
Serão 50 jurados que irão escolher os filmes brasileiros e estrangeiros com mais chances de 
levar Leão. Entre os nomes confirmados no júri estão os de Sérgio Valente, Valmir Leite, 
Mentor Muniz Neto e Roberto Lautert. Já a votação pelo site segue até o dia 4 de junho. Nele, 
os internautas podem escolher três filmes e três peças de mídia impressa. A lista com os dez 
filmes mais votados será publicada no dia 6 no site do Cannes Predictions, assim como o 
anúncio mais votado, que será veiculado no Estadão. Podem participar filmes e anúncios 
inscritos pelas agências no festival. 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 2 jun. 2008. p. 14. 
 


