Sou bacharel em comunicação social, formado em publicidade e propaganda pela Universidade Católica de Santos. Fui
sócio-diretor de minha agência, em Santo André, nos anos 90. Atuei por sete anos na Secretaria de Comunicação da
Prefeitura de Santos, desenvolvendo projetos de marketing, redação criativa e comunicação visual para a administração
pública e suas autarquias. Redigi, produzi e coordenei programas de rádio de duas campanhas para prefeitos. Tive
passagens por emissoras de rádio, criando programas, spots, chamadas e vinhetas. Participei de equipes de criação em
agências de Santos, São Paulo e Campinas. Atualmente, atuo como freelancer no sistema home office.

Art.co Comunicação e Marketing • Campinas
Redator e planner • de maio/2011 a junho/2018

Publicenter Publicidade • Santos
Redator • setembro/1991 a março/1992

Ciclo Comunicação Integrada • Campinas
Redator • janeiro a agosto/2010

Rádio Panamericana (Jovem Pan AM) • São Paulo
Redator publicitário • maio a setembro/1991

Secretaria de Comunicação da Prefeitura • Santos
Criação e planejamento • abril/2003 a dezembro/2009

Kavallet Comunicações • São Paulo
Redator • agosto/1990 a abril/1991

CZ Studio • São Bernardo do Campo
Redator • janeiro/1998 a agosto/2002

Urbano & Associados • São Paulo
Redator • abril/1989 a julho/1990

Scarpelli Propaganda • Santo André
Diretor de criação • janeiro/1993 a dezembro/1996

House Agency do SENAC • São Paulo
Redator • agosto/1988 a março/1989

DMV Comunicações • São Paulo
Redator • março/1992 a janeiro/1993

Rádio 95 FM • Santos
Redator Publicitário • julho/1986 a junho/1987

Cursos de aperfeiçoamento:
Básico de Produção de Conteúdo - Universidade Rock Content

Certificado

Gestão de Marketing Digital de Alta Performance - ComSchool

Certificado

Habilidade com os seguintes softwares:
Pacote Office • Corel Draw • Photoshop • Edição de áudio • Edição de vídeo
Experiência em campanhas políticas:
Produção dos programas de rádio na campanha vitoriosa para a reeleição de prefeitura de Santos, em 2008.
Redação, produção e coordenação dos programas de rádio na campanha vitoriosa para a prefeitura de Itapira, em 2012.

