Meire Fernandes is the Co-Founder and Festival Director of the Los Angeles Brazilian Film
Festival (LABRFF). The festival was founded in 2007 and had its first edition in March 2008 and
showcased 37 films from Brazil including features, documentaries, shorts, animated films, and
action sports. LABRFF also offered panel discussions, and workshops.
She started her career in the entertainment business at Fox Latin American Channel in Los
Angeles and was assisting the Director of Programming. She went to UCLA Extension and
studied Marketing and Entertainment Studies.
Prior to her current position with LABRFF, Meire has also worked with the Delray Beach Film
Festival in Florida for the past two years as a Programmer for the Brazilian Day, and also worked
with the Newport Beach Film Festival in California. Meire was born in Brazil, got her B.A. degree
at the Catholic University and lives in California since 1995.
Meire Fernandes é a co-fundadora e diretora do Los Angeles Brazilian Film Festival – LABRFF. O
festival foi fundado em 2007, porém teve a sua estréia em Março de 2008 exibindo mais de 30
filmes na cidade de Los Angeles incluindo longas metragens, curtas, documentários e filmes de
animação. O festival também ofereceu workshops, encontros com executivos da indústria
cinematográfica e cocktails.
Formada em Secretariado Executivo com ênfase em Cultura Organizacional pela Universidade
Católica de Salvador, Bahia e também estudou Marketing e Entertainment na UCLA Extension.
Mudou-se para Los Angeles em 1995, na ocasião trabalhava com aviação. Começou a sua
carreira no entretenimento trabalhando no Canal Fox Latino em Los Angeles como assistente
do presidente de programação em 1999.
O interesse pelo cinema brasileiro começou em 2004 quando tornou-se voluntária em diversos
festivais americanos, onde atuava como programadora da grade de filmes latinos. Em 2007
resolveu fundar o Los Angeles Brazilian Film Festival, primeiro e único festival brasileiro de

cinema na Costa Oeste dos Estados Unidos. O festival tem apoio da Prefeitura da cidade de Los
Angeles, e do Consulado Brasileiro, Ministério das Relações Exteriores.
Meire se dedica a várias causas sociais incluindo apoio a Bravo Youth Foundation e Turma do
Bem através do festival que fundou, promovendo as instituições durante o evento em Los
Angeles.

