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Luiz Henrique, Mister Teen Bahia 2018, é
destaque em Salvador e prepara-se para o
Mister Teen Brasil
Mister Teen Brasil, será em Olímpia, São Paulo, em Outubro
Antônio Galdino c/ Derinho Oliveira

divulgação

Pauloafonsino Luiz Henrique, Mister Teen Bahia 2018, é
destaque em Salvador e prepara-se para o Mister Teen
Brasil, em São Paulo
d

Derinho Oliveira e Luiz Henrique em
Salvador

Derinho Oliveira,
promoter diretor da
Nordeste Eventos
feliz da vida com a
caminhada de Luiz
Henrique,
Mister
Teen Bahia 2018,
rumo ao concurso Luiz Henrique
nacional, o Mister
Teen Brasil que se realiza em São Paulo no mês de
Outubro.
É que tanto Luiz Henrique como Larrissa Ferreira, Miss
Paulo Afonso 2018, foram grandes destaques em eventos
realizados em Salvador nos dia 30 de Junho e 1º de
Julho. Larissa conseguiu o terceiro lugar no concorrido
concurso de Miss Bahia Mundo 2018, entre dezenas de
candidatas. Luiz Henrique fez sucesso entre as agências
de modelos.

Luiz Henrique vê começarem a se abrir os caminhos para
uma vitoriosa carreira de modelo fotográfico ou ator, tal a
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uma vitoriosa carreira de modelo fotográfico ou ator, tal a
performance demonstrada ao participar do MEETING
MODELS, realizado com excelência pela C & N Talent
Agencia de Chapecó Santa Catarina na capital baiana.
Esta conceituada Agência de Modelos esteve pela
terceira vez em Paulo Afonso no mês de Fevereiro
selecionando talentos depois de conhecer o trabalho que
Derinho Oliveira vem realizando no município e na região
há mais de 25 anos.
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Luiz Henrique, Mister Teen Bahia 2018,
no Meeting Models, em Salvador

Segundo Derinho
Oliveira,
“num
primeiro momento,
não
acreditei,
pensei ser alguma
trambicagem, mas
resolvi acreditar e
foi grande a minha
surpresa, positiva, e
a minha satisfação
ao ver a seriedade Luiz Hnerique
do
trabalho
realizado por esta Agência que realizou um workshop de
8 horas, em Salvador. (custo de R$200,00). A nossa
felicidade foi ainda maior quando os resultados
destacaram o nosso Mister Rio São Francisco 2017 e
Mister Teen Bahia 2018, Luiz Henrique, selecionado para
o Meeting, um investimento de R$2.700,00, chegando o
custo final a R$4.000,00, valor assumido por este
coordenador, seus pais, seu padrinho e alguns amigos

empresários”.
Derinho, que esteve no jornal Folha Sertaneja com Luiz Henrique e Ayla Gabriele, Miss Teen
Bahia 2018, disse que “quando cito esses valores é porque não tem sido fácil juntar esse
montante para custear as despesas de um concurso desse porte que, acima de tudo enaltece,
projeta na Bahia e no Brasil a boa imagem do município Paulo Afonso que neste mês completa
60 anos de vida e de história.
Eu fiz Turismo, especializações na área de eventos e vivo
lutando nesta área porque amo a minha Paulo Afonso e é
lindo vê-la na mídia nacional pela beleza dos seus jovens
que são sempre muito aplaudidos nestes concursos.
Citamos esses valores financeiros porque sempre
estamos precisando de apoios para que nossos jovens,
filhos desta terra, brilhem cada vez mais”.
divulgação

E, continua Derinho
Oliveira: “No caso
de Luiz Henrique,
aluno dedicado do
Curso
de
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Eletromecânica do
IFBA, em Paulo
Afonso, seu pai me
pediu para agenciáHenrique, na passarela do Meeting
lo e logo vi nele um Luiz
Models
Derinho Oliveira e Luiz Henrique em
grande talento, o
Salvador
que
o
fez
se
destacar em meio a 175 participantes deste evento em
Salvador, desde a sua chegada ao Hotel, ao ponto de pais, outros participantes, olheiros de
Agências e staffs ficarem perguntando de onde éramos e sempre respondemos, com muito
orgulho que éramos de Paulo Afonso, a capital da energia. Alguns até perguntavam se eu era o
seu pai...(risos).”
Derinho falou ainda da experiência que tiveram na visita a Mega Model: “Quando chegamos a
Salvador na sexta feira visitamos a MEGA MODEL e ao chegarmos estava tendo um casting
com modelos para São Paulo. Ali já começava o reconhecimento de Luiz Henrique onde os
diretores falaram que queriam agenciá-lo e que ele era modelo de carreira internacional e
perguntavam o que estávamos fazendo ainda em Paulo Afonso...”
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Luiz Henrique, na passarela do Meeting
Models

“Foi muito bom ver que em todas as etapas Luiz Hnerique
se destacou. Algumas agências do eixo Rio e São Paulo
com quem eu tenho contato ficaram entusiasmadas com o
potencial dele e foram nos apresentando a outras grandes
agencias do Brasil e do Mundo.”
“Ficamos
ainda
mais confiantes em
Deus
e
nos
agarramos com um
chaveiro do meu
irmäo que tinha a
imagem de Nossa
Senhora de Fátima
e agradecíamos a
ela
por
cada
conquista.
Cada
participante levava
no máximo 20 min
de entrevistas.
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Luiz Henrique

Com Luiz foram 50 min e saímos dali aliviados. Embora o resultado saia em 45 dias, já saímos
de lá com agencias nacionais e internacionais disputando o nosso Mister Teen Bahia, Luiz
Henrique, de 1,81m 17 anos, corpo perfeito com uma bagagem cultural muito boa, além do
domínio da passarela e poder de expressão e projetos sociais abraçados por ele, requisitos
levados em conta pelos exigentes jurados.
Dos 175 participantes talentosos ele foi escolhido o único rapaz pela agencia internacional
officeim www.officeim.com.br para fazer um antes e depois e um clip no hotel para o
encerramento do evento, falando o nome da cidade de Paulo Afonso e mais uma vez
ovacionado por toda a plateia presente. Passaram se 3 dias e 3 concursos de beleza, agencias
nacionais e internacionais e um Reality show já fizeram contato comigo. Então, todos os
investimentos estão valendo muito a pena.”

Derinho Oliveira concluiu dizendo que “estamos focados
no Mister Teen Brasil 2018 em Olimpia SP e tenho toda a
certeza do mundo que o nosso Luiz Henrique trará bons
resultados. Confesso que, em vista das dificuldades, às
vezes cheguei a desanimar mas ergui minha cabeça e sei
do propósito que Deus me colocou aqui na terra e
baseado na educação dos meus pais estou aqui nesses
29 anos de eventos fazendo as pessoas felizes por isso
que sou Feliz”
Para
maiores
informações
www.centalentagency.com.br
http://folhasertaneja.com.br/
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