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por Ana Paula Jung 

Na última quarta-feira (4), no 
Dia Mundial da Propaganda, 

a Alap (Associação Latino-Ameri
cana de Agências de Publicidade) 
concedeu, em Porto Alegre, as 
homenagens Mérito Publicitário 
a profissionais e empresas que co
laboraram com a entidade e com 
o desenvolvimento, profissionali
zação e a integração da indústria 
da propaganda da América Lati
na. W i l l y Haas, diretor-geral de 
negócios da Rede Globo, recebeu 
o título de João Firme de Oliveira, 
secretário-geral da Alap. 

"Sou gaúcho e é muito impor
tante ser reconhecido na cida
de onde eu comecei a trabalhar, 
onde os ícones da época fizeram 
com que eu entendesse melhor a 
publicidade. Esse prêmio tem um 
valor fantástico para mim", dis
se Haas. "Casualmente, no meu 
primeiro emprego, eu já vendia 
a Rede Globo, naturalmente num 

formato de comercialização dife
rente do que é hoje", relembrou. 

Hiran Castelo Branco, vice-
presidente corporativo da ES-
PM, também foi homenageado 
com o Mérito Publicitário pelo 
seu trabalho na educação e pro
fissionalização da publicidade 
latino-americana e por assumir a 

presidência internacional da Alap 
para o período de junho de 2015 a 
junho de 2017. Hiran vai suceder 
a uruguaia Selva Andreoli, atual 
presidente internacional da Alap. 

Outro publicitário homenage
ado foi Roberto Duailibi, sócio-
-fundador da DPZ, que recebeu 
o título de Presidente Emérito da 

Alap pela sua colaboração para a 
vinda da entidade para o Brasil 
no 1° Congresso Latino-America-
no de Publicidade, realizado em 
novembro de 1979 em Santiago, 
Chile. 

Paixão Cortes, o Jornal do Co
mércio e a Gráfica Pallotti tam
bém receberam distinção durante 
o jantar dos Cozinheiros da So
lidariedade, uma ação social or
ganizada pela Alap em benefício 
do Instituto Ver - Hesíodo An
drade, que atende crianças com 
problema de visão. Na ocasião, 
treze jornalistas e publicitários 
prepararam diversos pratos para 
o jantar realizado no Hotel Plaza 
São Rafael, em Porto Alegre. O 
dinheiro arrecadado com a ven
da de ingressos foi destinado ao 
órgão. O evento marcou ainda o 
lançamento da Edição Extra do 
Festival de Gramado em Montevi
déu, de 28 a 30 de abril de 2014, e 
do 2º Festival Mundial de Publi
cidade de Gramado, de 10 a 12 de 
junho de 2015, na cidade gaúcha. A utiliz

ação deste artig
o é exclusiva para fin

s educacionais.
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