
Representantes regionais 
participam de delegação 

por Ana Paula Jung 

Adelegação brasileira do Young 
Lions Brazil 2011, a mais im-

por tante competição mundia l 
dest inada aos jovens publicitários, 
vai contar com representantes de 
três regionais: Rio Grande do Sul, 
Paraná e Rio de Janeiro. No Bra-
sil, o Young Lions é realizado pelo 
jornal O Estado de S. Paulo e or-
ganizado pela Editora Referência 
e Emmanue l Publio Dias. 

No Young Lions, os escolhidos 
através dos júris regionais terão a 
opor tun idade de demons t ra r sua 
criatividade, part icipar do progra-
ma e integrar a delegação que vai 
ao Festiva de Cannes. 

Além de ir a Cannes e fazer 
par te do Young Lions Competi-
tion (que reúne duplas de jovens 
profissionais de todo o m u n d o em 
várias categorias), o p rograma ofe-
rece ao candidato a possibilidade 
de mostrar seu t rabalho aos mais 
impor tantes diretores de criação 
do nosso mercado. 

Mais u m a vez, o Rio Grande 
do Sul, reconhecido por ser um 
celeiro de grandes talentos da pu-
blicidade, vai part icipar do Young 
Lions. Além da ESPM que já vem 
sendo parceira do concurso no 
Rio Grande do Sul, a Associação 
Riograndense de Propaganda 
(ARP) é u m a das patrocinadoras. 
Com isso, o concurso abre duas 
vagas e as inscrições estão aber-
tas até o dia 12 de maio. No Rio 
Grande do Sul, é organizado pela 
coordenadora regional Ana Paula 
Jung. 

"A ARP fechou a parceria com 
o Young Lions para est imular 
a inda mais a criatividade dos jo-
vens profissionais no Rio Grande 
do Sul. Acreditamos muito nes-
se projeto que seleciona os me-
lhores talentos de cada mercado 
para part icipar do maior festival 
internacional da indústr ia da co-
municação. Com esta nova vaga, 

teremos mais um impor tan te re-
presentante do mercado gaúcho 
na França em 2011", diz Daniel 
Skowronsky, presidente da ARP. 

O Rio de Janeiro t ambém conta 
com duas vagas até o momento. Os 
patrocinadores são Africa e ESPM. 
"É muito bom poder ver o Rio de 
Janeiro com duas vagas no Young. 
Nos últimos anos t ínhamos apenas 
uma. Temos muitos jovens talen-
tos aqui no Rio e pela movimenta-
ção do mercado, será um dos anos 
mais competitivos", opina Eduardo 
Almeida, diretor de criação da Quê 
e presidente do CCRJ. "Ser um dos 
organizadores mostra que o CCRJ 
está ressurgindo com força total. 
A meta para o próximo ano é ter-
mos, pelo menos, mais uma vaga", 
adianta. 

No Paraná, quem organiza é o 
CCPR. Uma vaga já está garantida, 
através do patrocínio de Paranoid 
BR, JWT e Edi Studio. Além des-
sa vaga, ainda há possibilidade 
de novos patrocinadores abrirem 
mais uma. "O Paraná está presente 
no Young Lions desde a primeira 
edição, em 1995, já tendo revelado 
profissionais como o Victor Afon-
so e muitos outros", comenta Em-
manuel Publio Dias. 

"Sou ex-young e, desde então, 
me esforço pra que os jovens pa-
ranaenses tenham a mesma opor-
tunidade que eu tive naquele ano. 
A realização do Young no Paraná é 
fundamenta l por dois motivos: pri-
meiro porque cria uma motivação 
extra para que os jovens criativos 
se esforcem ainda mais em mon-
tar uma pasta competitiva, con-
sequentemente beneficiando as 
agências e o mercado como um to-
do. Segundo, porque um mercado 
com o histórico de ser um celeiro 
de grandes talentos como Dulcídio 
Caldeira, Roberto e Renato Fernan-
dez e Flávio Waiteman, não pode 
deixar de relevar novos nomes pa-
ra o mercado", diz Victor Afonso, 
ex-young em 2008. 

"Desde a sua primeira edição, 
em 1995, o então Young Creati-
ves Brazil (hoje Young Lions Bra-
zil) preocupou-se em viabilizar 
a realização de etapas regionais 
como uma forma de incentivar os 
talentos locais a participarem do 
programa em condições competi-
tivas com seus pares. A iniciativa 
deu certo e, não por acaso, os júris 
regionais acontecem nos maiores 
centros produtores de boa comuni-
cação", diz Emmanuel Publio Dias. 
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