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Rapidinhas
Ex-aluno da Famecos vence etapa brasileira
do Kodak Filmschool Competition
15/10/2009 16:01:37 - Rio Grande do Sul

O filme Maresia, dirigido Christian Schneider, formado na Faculdade de
Comunicação Social (Famecos) da PUCRS, venceu a etapa brasileira de
um dos maiores concursos de direção de fotografia do mundo, o Kodak
Filmschool Competition. A produção foi eleita como a melhor de 2009 por
renomados diretores, como David Stump, Carlos Pacheco, Henrique
Leiner, Lito Mendes da Rocha, Lucio Kodakto e Roberto Faissal.
O curta-metragem filmado em película passa a representar o Brasil na
etapa da América Latina deste ano. O vencedor desta fase ganhará uma
viagem para a França para o Clermont-Ferrand Short Film Festival, em
janeiro de 2010.
Outro filme, “Segura na Mão de Deus”, também foi indicado pela
faculdade de cinema da Famecos para o festival da Kodak e foi
selecionado para do concurso Semana ABC 2010, promovido pela
Associação Brasileira de Cinematografia.
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• PanAmericano lança portal de veículos
• C&A lança projeto C&A Collection
• 2º Festival de Vendas da ADVB/RS
• Evento universitário “Blowtex Fest”
• Bayer CropScience lança campanha
publicitária do Algodão LibertyLink
• NúcleoJovem - Novos Consumidores 2
• Gaúchos no Prêmio Fernando Pini 2009
• Nazca lança Ravor Crystal Collection
• EstrelaTeen fecha cotas de patrocínio
• AMPRO lança o Promoblog
• DM9DDB cria para a Brastemp
• Jota Campelo cria para BMB
• Múltiplas vozes na Semana ARP
• Loja Comunicação cria para Revista Piauí
• NEOGAMA/BBH cria para a Playboy
• Campanha da TIMChip Avulso
• Portal Coletiva.net comemora 10 anos
• Televisão brasileira é tema de palestra na
ESPM
• Quadroplus Comunicação lança novo site
• ESPM realiza 6º Semana Design
• BorghiErh/Lowe cria filme para América
Latina
• Kindle cria para NO GI
• Infoglobo lança campanha para
anunciantes
• Arfoc comemora 53 anos e homenageia
profissionais
• ELLE no Pense Moda 2009
• Campanha "A WalPrint é dez!"
• Prêmio BE – Fornecedor Sustentável
• Quê Comunicação comemora indicação ao
Prêmio Caboré 2009
• Thayla Ayala estrela campanha da SIX ONE
• Jô Ribes conquista Cerqueira Leite
Advogados
• Z+ cria para Hospital Albert Einstein
• "Prêmio Coletiva. net 10 Anos"
• Agiplan - “Eu amo vender”
• Danilo Vasconcelos na ABEMD
• Fulano Filmes reforça área de atendimento
• Playcenter com nova campanha
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vendas
classimarketing
vendedor (a) p/ vale dos sinos
empresa de divulgação
criação
imagem propaganda
assistente de criação
multilab-ind. e com. de produtos
farmacêuticos
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rba publicidade
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CURRÍCULOS
publicidade 360º
porto alegre/rs
relações públicas
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jornalista / assessora de
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arte-final / diagramação
porto alegre - rs
atendimento publicitário
porto alegre

