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Informações	sobre	os	palestrantes	

	

Palestrante:	Moisés	 Rabinovic	 -	Atualmente	 Repórter	 da	 EBC	 -	 Empresa	 Brasil	 de	
Comunicação,	 Moises	 Rabinovic	 é	 um	 dos	 mais	 experientes	 jornalistas	 brasileiros,	 com	
passagens	pelo	histórico	Última	Hora	e	pelo	Jornal	da	Tarde.	Em	novembro	de	1977,	tornou-
se	 correspondente	 do	 Grupo	 Estado	 no	 Oriente	 Médio,	 com	 base	 em	 Israel,	 cobrindo	
também	 o	 Egito,	 o	 Líbano	 e	 a	 Jordânia.	 Ficou	 no	 cargo	 até	 o	 ano	 2000,	 atuando	
episodicamente,	 entre	 1978	 e	 1984,	 no	 serviço	 brasileiro	 da	 rádio	 BBC,	 de	 Londres.	
Transferiu-se	para	a	revista	Época	no	ano	2000,	convidado	como	correspondente	em	Paris,	
cargo	que	exerceu	até	2002.	De	volta	ao	Brasil	e	ao	Grupo	Estado,	trabalhou	na	criação	do	
portal	que	uniu	os	sites	do	Jornal	da	Tarde,	Estadão,	Rádio	Eldorado	e	Agência	Estado.	Em	
2003,	assumiu	a	direção	do	Diário	do	Comércio	(SP).	

	

Palestrante:	Cristiano	 Brumester	 -	Atua	 como	 fotógrafo	 desde	 1992,	 com	 trabalhos	
realizados	 para	 importantes	 publicações	 como	 Horizonte	 Geográfico,	 Náutica,	 Mergulho,	
UnespCiência,	 National	 Geographic,	 Photo	 &	 Techniques.	 A	 partir	 de	 seu	 estúdio	 em	 São	
Paulo,	 seu	 trabalho	 fotográfico	 transita	 entre	 as	 áreas	 editorial,	 publicitária	 e	 corporativa	
para	 clientes	 como:	 DM9DDB,	 WIT,	 Terra,	 TVCultura	 e	 Louis	 Dreyfus.	 É	 autor	 dos	 livros:	
Conhecendo	 o	Mar	 do	 Brasil:	 fauna	 e	 flora	 e	 Conhecendo	 o	Mar	 do	 Brasil:	 litoral	 e	 ilhas,	
ambos	 publicados	 pela	 editora	 SENAC.	 Formado	 em	 economia,	 com	 doutorado	 em	
Comunicação	e	Semiótica,	é	professor	na	Pontifícia	Universidade	Católica	de	São	Paulo(PUC-
SP).	Atualmente	é	presidente	da	ABRAFOTO	–	Associação	Brasileira	de		

	

Palestrante:	Carolina	Pires	 -	Atuou	em	cargos	de	gestão	nas	Redes	Bandeirantes,	Record	e	
SBT,	 nas	 quais	 formou	 e	coordenou	 diversas	 equipes.	 Foi	 responsável	 por	
contratações,	demissões	e	desempenho	de	profissionais.	Especialista	em	gestão	de	pessoas	
psicologia	do	 trabalho	voltado	para	equipes	em	 televisão,	 também	 tem	especialização	em	
Produção	Executiva	e	em	Fotografia.	

	

Palestrante:	Natália	e	Gisele	-	Idealisadoras	do	Lobo	Centro	Criativo	-	Espaço	para	projetos	
da	Economia	Criativa	

	

Palestrante:	Thiago	R.	Silva	-	Formado	em	Propaganda	e	Marketing,	Mestre	e	doutorando	
em	Comunicação	e	Semiótica	pela	PUCSP.	Pesquisador	em	jogos	de	videogames	nos	seus	
aspectos	de	processo	de	criação	bom	como	os	fenômenos	culturais	e	comunicacionais	que	
geram.	



	

Palestrante:	Juliano	 Dip	 -		 Jornalista,	 	 começou	 como	 repórter	 de	 rádio	 e	 TV	 em	 Bauru.	
Mudou-se	para		a	 Itália,	onde	 trabalhou	como	repórter	e	apresentador	da	Rádio	Vaticano.	
De	 volta	 ao	 Brasil,	 foi	 repórter	 do	 programa	 Aqui	 Agora,	 no	 SBT,	 depois	 comentarista	 de	
Cultura	 no	 programa	 Tribuna	 Independente,	 da	 Rede	 Vida.	 Voltou	 para	 o	 rádio	 como	
repórter	da	Globo	e	da	CBN.	Integrou	a	equipe	do	CQC,	onde	apresentava	o	quadro	Proteste	
Já.	Atualmente	é	repórter	do	Jornal	da	Band.	

	

Palestrante:		Caio	Guatelli	-		Fotógrafo	-	Iniciou	a	carreira	aos	18	anos	de	idade,	em	1996,	no	
Estadão,	onde	ficou	até	1999.	
De	2000	até	2008	foi	repórter-fotográfico	da	Folha	de	S.	Paulo.	
Desde	2008	colabora	com	os	principais	veículos	de	jornalismo	do	Brasil,	como	Veja,	IstoÉ,	
Época	e	Folha	de	S.	Paulo.	
Ensaios	publicados	em	revistas	de	comportamento	como	Playboy,	VIP,	Marie	Claire	e	Sexy.	
Na	publicidade	já	fotografou	campanhas	de	Nike,	Mizuno,	Track&Field,	Claro,	Skol,	entre	
outras	marcas.	
Vencedor	do	Prêmio	Folha	de	Jornalismo	2008,	categoria	fotografia.	
Estrela	de	Prata	no	Clube	de	Criação	de	São	Paulo	2012,	com	a	campanha	Coisa	da	Boa,	para	
Nike.	
Vencedor	do	Prêmio	Abril	2005,	com	o	ensaio	fotográfico/infográfico	Orgia	Romana,	para	
Playboy.	
Bacharel	em	fotografia	pelo	SENAC-SP	(2004).	
Pós-graduado	em	Cinema,	Vídeo	e	TV	pela	Faculdade	Belas	Artes	(2017)	

	

Palestrante:	Guilherme	Weffort	 Rodolfo	 –	 	É	 doutor	 em	 linguística	 na	 área	 de	 análise	 de	
narrativas	 e	 discursos.	 Especializou-se	 em	 análises	 de	 textos	 musicais	 inseridos	 em	
narrativas	 fílmicas,	 principalmente	 as	 apresentadas	 pelo	 cinema.	 Sua	 atuação	 descreve	
análises	em	meios	de	comunicação	de	massa	até	os	meios	pessoais	de	interface	fílmica:	os	
celulares	e	equipamentos	pessoais.	

Em	 sua	 trajetória,	 fez	 a	 graduação	 em	 Composição	 e	 Regência	 no	 Instituto	 de	 Artes	 da	
Universidade	 Estadual	 Paulista	 –	 IA/UNESP,	 aplicando	 parte	 desses	 conhecimentos	 em	
produções	fílmicas	para	a	publicidade.	Posteriormente	fez	o	mestrado	em	Estética	e	História	
da	 Arte	 na	 Universidade	 de	 São	 Paulo	 -	 USP,	 programa	 de	 pós-graduação	 vinculado	 ao	
Museu	de	Arte	Contemporânea	da	mesma	universidade.	Os	 tratamentos	 interdisciplinares	
atingiram	 estabilidade	 no	 doutorado,	 também	 na	 USP,	 onde	 desenvolveu	 um	método	 de	
análise	 fílmico/musical	 que	 aplica	 didaticamente	 em	 cursos	 da	 pós-graduação.	 Professor	
Guilherme	 é,	 além	 de	 professor	 em	 instituições	 acadêmicas,	 coordenador	 do	 Simpósio	
Internacional	MusicArte,	 sediado	pelo	Museu	de	Arte	Contemporânea	da	Universidade	de	
São	 Paulo	 –	 MAC/USP	 –	 onde	 tem	 apresentado	 e	 fomentado	 materiais	 multimidiáticos,	
artísticos	e	publicitários.	

	



Palestrante:	Ana	Paula	Talavera	-	Publicitária,	atua	com	Mídias	Sociais.	Já	gerenciou	marcas	
como	Lan	e	passou	por	agências	como	a	Publicis,	Havas	e	Ogilvy	

	

Palestrante:	Manu	Rodrigues	 -	Bacharel	em	Rádio	e	TV	pela	FAPCOM,	atriz,		 Locutora	pelo	
Senac	 e	 Pós-Graduanda	 em	 Metodologia	 de	 Ensino	 na	 Educação	 Superior	 na	 Anhembi	
Morumbi.	

	

Palestrante:	Stella	Gontijo	-	Âncora	do	Jornal	da	Gazeta	

	

Palestrante:	Luiz	 Barna	 -	Mestre	 em	 Comunicação	 pela	 Faculdade	 Cásper	 Líbero,	
especialização	em	Didática	e	Metodologia	do	Ensino	Superior	pela	Anhanguera	Educacional,	
Designer	de	Multimídia	pelo	Centro	Universitário	Senac	e	 Jornalista	pela	Faculdade	Cásper	
Líbero.	Atualmente	é	responsável	pela	equipe	de	Mídias	Digitais	da	Caixa	Econômica	Federal	
onde	 também	 atua	 com	 projetos	 de	 inovação,	 gamificação	 e	 como	 instrutor	 corporativo.	
Atua	no	mercado	de	desenvolvimento	de	games	independentes	e	como	consultor	lúdico.	É	
professor	do	 curso	de	 Jogos	Digitais	 da	 Faculdade	 Impacta	 (FIT)	 e	 professor	na	 graduação	
(Publicidade	 e	 Propaganda;	 Produção	 Multimídia;	 Audiovisual)	 da	 Faculdade	 Paulus	 de	
Tecnologia	e	Comunicação	(FAPCOM).	Atualmente	desenvolve	pesquisa	nas	áreas	de	games,	
narrativas,	semiótica,	hipermídia	e	inovação. 

	

Palestrante:	Octávio	Tostes	-	Editor	do	Jornal	da	Record.	

	

Palestrante:	Alessandra	Sitta	-	Produtora	Movie	3	+	Alessandra	Sitta	(canal	Griladas)	

	

Palestrante:	Matheus	Rosa,	Felipe	Choi	e	Luiz	Ramon	Evangelista	-	Matheus	Rosa	é	formado	
em	publicidade	pelo	Mackenzie.	
Trabalhou	com	tratamento	de	imagem	na	Editora	Globo	e	como	arte	final	na	Etco	Ogilvy.	
Assistente	de	Arte	na	DM9	há	3	anos	e	meio.	
Felipe	Choi	é	formado	em	publicidade	pela	ESPM.	Trabalhou	na	Dentsu	e	no	marketing	da	
Unimed	do	Brasil.	
Redator	na	DM9	há	3	anos.	
Luiz	Ramon	é	formado	em	publicidade	pelo	Mackenzie.	
Trabalhou	na	Draft,	Eugenio,	Borghierh/Lowe,	Leo	Burnett	Tailor	Made,	Santa	Clara.	
Trabalhando	há	4	anos	na	DM9.	
Diretor	de	arte	na	DM9	há	2	anos.	



Walmart		5	Leões		em	Cannes:	Criativos	da	DM9DDB	
Integrated	–	Bronze	,Direct	–	Ouro,	Prata	e	Bronze	
Promo&Activation	–	Bronze	

	

Palestrante:	Alessandra	Cunha	-	Repórter	do	SBT,	onde	começou	como	pauteira	e	produtora	
em	 2013,	 Alessandra	 teve	 passagem	pela	 TV	Globo,	 no	 programa	Bom	dia	 São	 Paulo	 	em	
2016-2017.	

	

Palestrante:	Fernando	 Barbosa	 -	Radialista	 e	 Professor,	 atua	 na	 área	 há	 mais	 de	 15	 anos	
tendo	 desenvolvido	 projetos	 audiovisuais	 para	 grandes	 empresas	 do	 setor	 de	
entretenimento	e	publicidade.	

	

Palestrante:	Eduardo	 Lima	 -	Fundador	 e	 CEO	 da	 Eduk	 (www.eduk.com.br),	 empresa	 que	
atua	no	segmento	de	educação	a	distância	com	aulas	ao	vivo	e	on-demand	via	Internet.	

	

Palestrante:	Thomas	 Fernandes	 Gromik		 -		 Formado		 em	 Engenharia	 de	 Produção		 pela	
Unesp	de	Bauru		e		Propaganda	e	Marketing		pela	ESPM.	Na	Pilli	Midia	exerce	a	 função	de	
atendimento	e	comercial	e	é	responsável		pelo	contato	com	os	clientes	e	pelo	planejamento	
de	comunicação	dos	projetos	da	produtora	que	atende	grandes	marcas	como	 Jaguar-Land	
Rover,	Camaro,	Goodyear,	Centauro,	Allianz,	Nubank,	Kondzilla	além	do	constante	contato	
com	 o	 YouTube.	 Como		 analista	 de	 planejamento	 comercial		 é	 responsável	 pelo	
planejamento,	negociação	e	implementação	de	campanhas	mobile	para	Mondelez,	Pepsico,	
Unilever,	Santander,	Coca-Cola,	Kellogg’s,	Johnson	&	Johnson	entre	outros.	

	

Palestrante:	Sérgio	de	Siqueira	Camargo	-	Graduado	em	Administração,	Filosofia	e	Teologia.	
Mestre	em	Filosofia	pela	PUC-SP	(2000)		e	doutor	em	Filosofia	pela	Pontifícia	Universidade	
Santo	Tomás	de	Aquino	de	Roma	(2008).	Atualmente	realiza	estágio	pós-doutoral	na	PUC-
SP.	 É	 autor	 de	 "Filosofia	 Política	 em	Éric	Weil",	 publicado	pela	 Editora	 Loyola.	Desenvolve	
pesquisas	na	área	da	Filosofia,	com	ênfase	em	História	da	Filosofia	Contemporânea,	Filosofia	
Política,	Filosofia	da	Educação	e	Filosofia	da	Religião.	

	

Palestrante:	Thiago	Mali	 -	Tiago	Mali	é	coordenador	 de	 cursos	 da	 Associação	 Brasileira	 de	
Jornalismo	 Investigativo	 (Abraji).	Jornalista	 formado	 pela	 PUC-SP,	 com	 pós-graduação	 na	
Universidade	 de	 Georgetown,	 foi	 editor	 na	 editoria	 de	 Ideias	 na	 Revista	 Época,	 editor	 e	
redator-chefe	na	Revista	Galileu,	 editor	dos	sites	da	ONU	e	do	PNUD	no	Brasil,	 repórter	e	
editor	no	site	Terra.	Contribuiu	como	freelancer	para	Folha	de	S.Paulo,	Revista	Carta	Capital,	
Revista	EntreLivros	e	Revista	Auto-Esporte,	entre	outros	veículos.	Editou	a	versão	brasileira	
do	Manual	de	Jornalismo	de	Dados,	obra	de	referência	na	área,	e,	com	o	Projeto	Ctrl+X	da	



Abraji,	 foi	um	dos	vencedores	o	Data	Journalism	Awards	2017,	a	maior	premiação	mundial	
na	área	de	jornalismo	de	dados.	

	

Palestrante:	Paulo	Nassar	-	Presidente	da	Aberje	e		Tato	Carbonaro	-	Global	Alliance.	

	

	


