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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Casamento Coletivo rende contratações de
estágio

» COMUNICAÇÃO

Pcom mudou estratégia e Cow
Parade deu vitória à Vonpar
» RÁDIO

Iniciativa da Famecos resultou na contração de dois alunos por parte de agências de propaganda

Torcedores colorados poderão
ouvir a Gaúcha em Abu Dhabi

O Casamento Coletivo, encontro de estudantes de Publicidade e Propaganda com representantes de
agências publicitárias, promovido pela Famecos, rendeu contratações de estágio. As entrevistas
relâmpagos, de dois minutos, que deram a oportunidade do aluno se apresentar para uma possível vaga
de estágio, deram a Guilherme Hoff Kerber, que cursará o quinto semestre em 2011, uma vaga da
agência Integrada. O estudante é o novo auxiliar de Direção de Arte da empresa. Laura Bestetti, que
cursa o quarto semestre de faculdade, foi a escolhida da Duplo M. Ela passa a atuar no setor de
Atendimento da agência.

» TELEVISÃO

SBT RS lança ‘Gigante Torcedor’
» COMUNICAÇÃO

Agert promove último encontro
do ano
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Para o publicitário e professor da Famecos Zeca Honorato, vice-presidente da Associação Riograndense
de Propaganda (ARP) e idealizador do Casamento Coletivo, os frutos positivos não são surpresa. “Logo
no dia seguinte ao evento recebi um retorno incrível de todas as agências, parabenizando pela ideia e
pleiteando vaga nas próximas edições”, afirma. “Os profissionais têm essa necessidade de maior
contato com o meio acadêmico, então resolvemos oportunizar isso”, explica.
Honorato destaca ainda que a primeira meta do evento, e a mais importante, foi o contato. A segunda,
uma possível visita às agências. Já a terceira, claro, as contratações. “Tenho certeza de que o
Casamento ainda vai gerar muitos frutos”, afirma. “E outros Casamentos Coletivos virão, abrangendo
outras áreas da Publicidade”, promete.
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