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Antes de partirem para o Festival de Cannes na última sexta-feira (19), os vencedores do 
Young Lions Brazil tiveram um café da manhã de despedida na ESPM, em São Paulo, que 
contou com a participação dos patrocinadores e apoiadores do projeto, como o jornal O Estado 
de S. Paulo, AgênciaClick e Editora Referência. 
 
"É tão importante este projeto para o mercado que mesmo nesse período difícil conseguimos 
levar 17 jovens. E espero que vocês aproveitem, porque é como aquele filme do Washington 
Olivetto: a primeira vez a gente nunca esquece. Assim como eu nunca esqueci a primeira vez 
que fui a Cannes, em 1971", disse Armando Ferrentini, diretor-presidente da Editora 
Referência. 
 
Segundo Emmanuel Publio Dias, coordenador do Young Lions Brazil, em 15 edições o projeto 
já levou 249 jovens brasileiros a Cannes. E nesta edição houve recorde de inscritos: 266 
trabalhos em todas as categorias, originários de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande 
do Sul. Dezessete youngs foram selecionados, sendo que destes, oito concorrem nesta semana 
na Young Lions Competition. "A ESPM está muito feliz em recebê-los aqui e todos os seus 
patrocinadores. Estamos todos muito orgulhosos de vocês", disse Publio Dias. 
 
O diretor nacional da graduação de comunicação social da ESPM, Luiz Fernando Garcia, 
também elogiou os jovens que participam desta edição do Young Lions Brazil. "Aproveitem ao 
máximo esta experiência mais que transformadora, porque vocês têm capacidade para abrir as 
portas para o mundo inteiro e é um momento único. Vocês são um pedaço do futuro da 
propaganda brasileira", afirmou Garcia. 
 
Logo na primeira vez que se inscreveu no projeto, Marcelo Pignatari (McCann Erickson) já 
disputa ao lado de Rodrigo Jatene (Wunderman) na categoria Cyber, na Young Lions 
Competition. "Estou confiante e vamos ganhar não só na competição, mas também com as 
peças da agência", disse, referindo-se aos trabalhos que a McCann inscreveu no festival. 
 
Os 17 jovens participantes do Young Lions Brazil 2009 são: Alex Mendes de Souza (Telecine), 
Bruno Oppido (F/Nazca S&S), Caio S. H. Delmanto (JWT), Carla Alonso Cancellara (Leo 
Burnett), Fabiana Manfredi (DM9DDB), Gabriel Mattar (DDB Alemanha), Gabriel B. Sotero de 
Menezes (África), Marcelo Pignatari Calvi Rosa (McCann Erickson), Mozart Macedo Gudin 
(DM9DDB), Murilo Melo Ferreira (DM9DDB), Patrick Matzenbacher (DCSRS), Paulo César de 
Lima Alves Vita (Lew'Lara/TBWA), Ricardo Barra Lima (Artplan-RJ), Ricardo Toledo (Leo 
Burnett Lisboa), Ricardo Wolf (DDB Alemanha), Rodrigo Jatene (Wunderman) e Sandro 
Cachielo (F/Nazca S&S). 
 
Já os participantes da Young Lions Competition são: Marcelo Pignatari (McCann Erickson) e 
Rodrigo Jatene (Wunderman), na categoria Cyber; Alex Mendes de Souza (Telecine) e Carla 
Alonso Cancellara (Leo Burnett), na categoria Film; Caio S. H. Delmanto (JWT) e Paulo César 
de Lima Alves Vita (Lew'Lara/TBWA), na categoria Planning; Gabriel Mattar (DDB Alemanha) e 
Ricardo Wolff (DDB Alemanha), na categoria Press; e Fabiana Manfredi (DM9DDB) e Sandro 
Cachielo (F/ Nazca S&S), em Media. 
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