Rio Grande do Sul seleciona criativo
Rodrigo Alves Pereira, da Boca Comunicação, de Porto Alegre, é o gaúcho escolhido para
integrar a delegação do Young Lions 2010, que vai ao Festival de Cannes. O júri esteve
reunido na ESPM, na capital gaúcha, no último dia 14.
Os portfólios foram avaliados por
quatro
profissionais
do
mercado
gaúcho:
três
ex-Youngs
Felipe
Anghinoni, Tiago Mattos e Patrick
Matzenbacher e pelo presidente da
ARP (Associação Riograndense de
Propaganda),
Daniel
Skowronsky.
Além de Pereira, ficaram como
finalistas Cristiano Schmitz, Gabriel
Jardim, Samir Arrage e Saulo Barbosa
Szinkaruk.
"Fiquei muito feliz por ter sido
escolhido Young este ano. Trabalho há
nove anos com propaganda e pude
montar um portfólio consistente, com
clientes de verdade, problemas reais e
soluções
efetivas.
Nem
sempre
através
da
mídia
chamada
'tradicional'. Na minha pasta havia ações e peças de internet que acredito terem feito a
diferença na hora do julgamento", disse Pereira.
O criativo já trabalhou em diversas agências no Rio Grande do Sul como Danke, e21, DCS e
Escala. "Depois de anos trabalhando em agências convencionais, pintou essa oportunidade de
vir trabalhar na Boca, que é uma agência voltada para ações de relacionamento, internet e PR,
e gostei do desafio", comentou.
Na opinião do jurado e ex-Young Tiago Mattos, a escolha de um candidato é muito difícil. "É
uma dificuldade gigantesca escolher o nome. O Rio Grande do Sul tem fortes candidatos",
avaliou.
No Rio Grande do Sul, o Young Lions tem o patrocínio da ESPM e organização da Editora
Referência. Durante o julgamento deste ano, o presidente da ARP, Daniel Skowronsky, já
garantiu o patrocínio de uma segunda vaga para o Estado para o festival de 2011. "O Young
Lions é de extrema importância para o aperfeiçoamento do mercado", disse Skowronsky.
O professor Richard Rigobert Lucht, diretor da unidade de Porto Alegre da ESPM, disse
acreditar muito no projeto que visa estimular as carreiras de novos talentos da propaganda. "A
ESPM cumpre seu papel de aprimorar e qualificar profissionais para o mercado".
SHORT LIST
A organização do Young Lions Brazil revelou, na última quarta-feira (19), os 50 candidatos
classificados (veja lista completa ao lado) para a categoria AD/CW (Criação/Nacional).
Os classificados passarão agora pela apreciação do júri nacional, formado por ex-Youngs,
quando serão apontados os profissionais que representarão o Brasil no Young Lions
Competition (Print e Film) e a delegação de jovens das diversas categorias que acompanharão
o Festival de Cannes de perto. A data da festa na qual serão revelados os nomes dos
vencedores ainda não foi definida.
O Programa Young Lions, anteriormente conhecido como Young Creatives, é um programa
especial desenvolvido pela organização do Festival Cannes Lions desde 1992, que permite, sob

condições especiais, a participação dos jovens criativos do mundo todo no Festival. "A intenção
do programa é dar aos participantes oportunidades para melhorar a carreira profissional ao
entrarem em contato com as figuras mais influentes do mercado publicitário e conhecer os
melhores trabalhos do mundo", explicou Emmanuel Publio Dias, coordenador nacional do
projeto.
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