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D esafios, sonhos 
e oportunidades 
de atuação no 
mercado! Essa 

edição da Revista Midiativa 
fez um verdadeiro giro 
de entrevistas e visitas 
a diversos profissionais, 
para mostrar como os 
públicitários podem atuar 
nos mais diversos ramos. 
Descobrir, reinventar, narrar 
e ressignificar talentos e transformar isso em produto foi o 
nosso principal desafio. A nossa equipe foi até Recife (PE) 
para entrevistar o multifacetado Diego Curvêlo e mostrar 
que criatividade e medo de errar não devem andar juntos. 
Em João Pessoa, aqui na Paraíba, batemos um papo com 
a redatora e coordenadora de conteúdo digital Candy 
Ferraz. Recebemos nos estúdios da Cesrei o colunista 
social Celino Neto para uma verdadeira sabatina sobre 
esse universo polêmico do colunismo social. Além disso, 
entrevistamos artista de teatro, profissionais do rádio e 
digitais influencers e tudo isso com um objetivo: mostrar 
que o mercado tem espaço, sim, para quem topa inovar e 
aceitar desafios!

Maria Zita

Editorial

FOTO:
Diego Renier
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E lá se foram quatro anos de grandes aprendizados, boas 
amizades, risadas, e inúmeras conquistas. Quando damos 
o ponta pé inicial em alguma área de nossas vidas, sempre 
criamos muitas expectativas, idealizando como será e 

quando se trata da nossa vida profissional, aí sim... um mundo de 
ansiedades, desejos, incertezas, os sonhos afloram todos de uma 
só vez, mas tudo isso é gostoso de viver, aprendemos com cada 
fase e amadurecemos.
Final de curso é sempre um pequena retrospectiva do que foi vivido, 
e já começa a apontar a nostalgia. Normal, não é mesmo? Rsrsrs O 
primeiro e o último período são sempre os mais difícies. O primeiro, 
pela incerteza de se é isso que queremos pra nossas vidas, e o 
último a tensão do famosinho, temido TCC, Trabalho de Conclusão 
de Curso. É migos, não é fácil essa vida de estudante, mas é uma 
vida feliz, pois você desafia o cansaço, o desânimo, a nostalgia 
de último período e mais ainda a saudade, e é necessário focar, a 
palavra do semestre é foco! para que você consiga colocar todo o 
seu conhecimento em um trabalho que vai te dar o passaporte para 
uma nova vida, a de profissional habilitado. 
Não tem alegria maior do quer viver todas as fases e chegar até aqui 
com uma bagagem gigante de momentos inesquecíveis que vai ser 
levado por toda vida. O pensamento que fica é  “Rapadura é doce, 
mas não é mole, não” a vida de estudante é essa aventura!

Um 
até 
logo!
Autora: Jéssica Lucy
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Publieditorial

VOCÊ TEM 
SONHOS? 
Autora: Kilma Fernandes

Que tipos de sonhos você tem? E se, esses sonhos tornassem realidade? Até que ponto 
você estaria disposto a realizar os sonhos de outras pessoas? Foi assim, seguindo o 
compasso da vida, e os embalos da inquietação por ver os meninos sonhadores que 
buscavam apenas uma oportunidade para ter seus sonhos realizados, que Erasmo 

Rafael, diretor do Teatro Severino Cabral, criou o Projeto Homens na Dança, em meados de 2015. 
 Os primeiros passos a serem tomados para que o projeto saísse do papel, foram: 1º Passo: 
Com a elaboração do projeto, o mesmo teria que ser apresentado ao Prefeito Romero Rodrigues 
e a Professora Iolanda Barbosa da Secretaria da Educação, para sua aprovação. 2º Passo: Foi 
aprovado! Então, precisamos de professores! Contratamos três professores formados pela Escola 
do Teatro Bolshoi no Brasil, são eles: Liu Santos, Cas Silva e Marley Lucena. Com apenas dois anos 
o Projeto Homens na dança, vem oferecendo de forma gratuita aulas de ballet clássico e dança 
contemporânea, com turmas nas quartas e sexta-feira, das 18h às 19h40, e outra turma aos sábados 
com aulas das 8h30 às 11h40. Sob a coordenação artística de Romero Mota. 

Informações:  
Telefone: (83) 3322-4632
Site: www.teatroseverinocabral.art.br

Facebook: @tmscoficial
Instagram: teatroseverinocabral
#homensnadança #teatroseverinocabral 
#balletclassico #dançacontemporânea

ERASMO RAFAEL 
DA COSTA
Idealizador do Projeto
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Ficou interessado? Os candidatos devem 
procurar a secretaria do teatro e realizar suas 
inscrições, a faixa etária para ingresso no projeto 
é ter idade mínima de 13 anos. É necessário levar 
cópia do RG, CPF, Comprovante de Residência e 
02 fotos 3X4. “O nosso desejo como professor é, 
poder passar uma boa base para eles, fazendo-
os descobrir em si a dança e desenvolver as 

técnicas. Cada aula é um aprendizado, e poder 
ver o brilho no olhar deles, nos causa uma alegria 
imensa”, disse Liu Santos, professor da dança 
contemporânea. A Revista Midiativa sonhou 
com você, mas agora é preciso dar o primeiro 
passo. Afinal, o espetáculo da dança precisa da 
estrela maior que é você. Seja um Homem na 
Dança!

Produção | Foto: Leandro Ferreira



Editoria

NOVAS 
LINGUAGENS 
EM RÁDIO 
Autor: Tiago Farias de Lima 

Muda o tempo, a tecnologia e a forma de pensar... A Revista 
Midiativa bateu um papo com a gerente comercial e 
locutora da rádio Rede Fé FM 102,7 de Campina Grande, 
Hellen Lucena. O foco da nossa conversa foi decidido 

nas nossas reuniões de pauta: queríamos saber mais sobre as novas 
linguagens comerciais do rádio. Veja as perguntas e respostas:

HELLEN LUCENA.
Locutora
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Revista Midiativa - Hellen, quais são as principais características da sua profissão?
Hellen Lucena -  Na minha profissão, me deparo com diversas situações, onde tenho que 
ser criativa e fazer um trabalho com qualidade que passe emoção para os ouvintes daquele 
material publicitário.

RM - Qual tipo de spot mais difícil de ser ouvido?
HL - São os spots que são direcionados ao público alvo que não é o que se pretende alcançar, 
isso depende muito do horário que ele é veiculado. Não se vende planos de assistência 
funeral nos comerciais de um programa de música jovem, por exemplo.

RM - O que surte mais efeito no ouvinte? Spot ou jingle?
HL - Jingle. A proposta do jingle é fazer com que a pessoa fique com a música na cabeça e 
se lembre sempre do anúncio, uma hora ele acaba comprando o produto ou serviço.

RM  - O que você acha dos modelos de spots do sul do país (teatro)? Eles se aplicariam em 
Campina Grande?
HL - Acho interessante porque é uma forma de prender a atenção do ouvinte e tem uma 
linguagem que pode alcançar as diversas classes sociais. Com certeza se aplicariam a 
Campina Grande.

RM  - As agências de publicidade mandam materiais inovadores para serem gravados nos 
estúdios de gravação da rádio Rede Fé?
HL - Sim, elas tentam sempre se superar e trazer uma nova linguagem para o meio comercial 
no rádio.

RM  - Você acha que o rádio perde em algo para os outros meios de comunicação, quando 
o assunto é publicidade?
HL - Se a publicidade for feita de forma inadequada, sim. No rádio precisamos de algo muito 
atrativo para melhor prender a atenção do ouvinte. Já em outros meios de comunicação, 
onde a vista pode alcançar, fica mais fácil. Se tem um colorido ou um traço diferenciado, 
já voltamos os nossos olhos. Então sim, perdemos muito se não trabalharmos da forma 
correta. 

RM  - No trato direto com o cliente, como a rádio consegue convencer a fechar um material 
publicitário?
HL - Na nossa rádio, especificamente, frisamos bastante o gancho da segmentação. 
Procuramos sempre convencer sobre a fidelidade do nosso ouvinte, que não muda de 
estação, pois temos a nosso favor a questão do benefício que o conteúdo da nossa rádio 
pode trazer à sociedade como um todo, por ser um conteúdo que incentiva valores morais 
e éticos.  

9 www.revistamidiativa.com.br
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Publicidade
Bernardo
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RAYNNARA 
& CEICINHA!
Autora: Mariana Dantas

QUEM VENCE ESSA?
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Elas são formadoras de opinião, apresentam suas 
ideias com autenticidade, geram conteúdos 
relevantes nas redes sociais, ditam tendências 
de moda e influenciam até na maneira de agir, 

criando uma relação de confiança e fidelidade com 
seus seguidores, ou seja, elas conquistaram o público 
campinense utilizando das redes sociais como meio de 
interação e aproximação. Convidamos as influenciadoras 
Ceicinha Figueiredo e Raynnara Lira para um bate-bola 
super divertido, onde falaram um pouco sobre seus gostos, 
hábitos, características pessoais e tudo mais sobre o 
universo online. A gente quer saber: você se identifica 
mais com #TeamCeicinha ou #TeamRaynnara? Divirta-
se com esta batalha de gerações e, claro, não esqueça de 
compartilhar qual a digital influencer mais combina com 
você!



1. Signo: Sagitário (mas não acredito, embora 
pareça comigo mesmo kkkkk)
2. Amigos são: Presente de Deus
3. Família é: Absolutamente tudo que tenho/sou!
4. O que te deixa feliz: Fazer alguém feliz
5. O que te irrita: Fome
6. Um arrependimento: Ter demorado a conhecer 
Deus verdadeiramente
7. Influenciador Favorito: Thassia Naves
8. Uma Rede Social: Instagram
9. Uma boa recordação: Viagem em família para os 
EUA
10. Uma Serie: Gossip Girl
11. Uma música do momento: Só quero ver você - 
Filipe Hitzschky e Laura Souguellis
12. Um hobby: Dormir
13. Um Perfume: Armani Code (uso o mesmo desde 
os 14 anos)
14. Item indispensável na maquiagem: Corretivo
15. Uma dica de beleza: Nunca durma de 
maquiagem!
16. Uma viagem inesquecível: EUA em 2016
17. Um livro: Bíblia
18. Um sonho: Paris, Israel e Maldivas (não sei 
escolher só um kkkkk)
19. Segue tendência ou dita a própria moda? Os 
dois! O mais legal da moda é você poder adaptar a 
tendência ao que você gosta e o que fica melhor em 
você!
20. Noite ou dia: Noite
21. Casa ou balada? Casa
22. Salgado ou doce? Doce 
23. Sonhadora ou pé no chão? Sonhadora (muito! 
Afinal, quem não sonha alto, não voa alto.)
24. Uma frase: O medo termina onde a fé começa.
25. O que você gostaria que todos soubessem de 
você? Sou 100% dependente de Deus.

@raynnaralira
Raynnara Lira

Produção | Foto: Leandro Ferreira



1. Signo: Touro
2. Amigos são: A família "extra" que Deus me deu
3. Família é: Grande e barulhenta! kkkk
4. O que te deixa feliz: Ar condicionado, Netflix e 
comida! Se tiver o boy do lado melhor ainda!
5. O que te irrita: Esperar e depender dos outros. Ah! 
E ser chamada de "doida" ou "doidinha".
6. Um arrependimento: Das vezes que pude ser 
100% em algo, mas optei pelo caminho mais "fácil". 
Procrastino demais minhas coisas e tento melhorar 
sempre!
7. Influenciador Favorito: Os que não se intitulam 
"influencers". Amigos, pessoas próximas que 
influenciam com seu estilo de vida, gostos e opções 
de forma genuína e honesta. 
8. Uma Rede Social: Na falta do Orkut, Instagram.
9. Uma boa recordação: Minha época de estudante 
da UFCG. 
10. Uma Série: Sex And The City. Sempre atemporal. 
11. Uma música do momento: Não escuto músicas 
"atuais". Reciclo as músicas "velhas" que sempre 
escuto. Agora por exemplo ando escutando 
bastante Last Kiss do Pearl Jam.
12. Um hobby: Livros, séries e filmes.
13. Um Perfume: Insolence da Guerlain. Meu cheiro. 
14. Item indispensável na maquiagem: Rímel e 
corretivo.
15. Uma dica de beleza: Alimentação saudável e 
equilibrada. E muita água!
16. Uma viagem inesquecível: Todas que faço com 
minhas amigas. Nem que seja um fim de semana 
em Recife.
17. Um livro: Ando apaixonada por Luiz Felipe 
Pondé. 
18. Um sonho: Filhos!
19. Segue tendência ou dita a própria moda? Não 
sigo tendências. Uso as que estão dentro do meu 
estilo, que gira em torno do básico e confortável. 
20. Noite ou dia: Depende.
21. Casa ou balada? Casa.
22. Salgado ou doce? Doce!
23. Sonhadora ou pé no chão? Pé no chão.
24. Uma frase: A gente só oferece o que temos de 
sobra. 
25. O que você gostaria que todos soubessem de 
você? Nada específico. Quem realmente convive e 
me conhece na intimidade sabe quem eu sou.

@cc_figueiredo
/blogceicinhafigueiredo
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UM PERFIL 
DE CANDY 

FERRAZ

Nesta edição da Revista Midiativa, o 
papo foi na firma Outside The Box, 
para os íntimos, OTB. Situada em 
João Pessoa, nos deslocamos até 

lá para bater um papo sobre a produção de 
conteúdo para internet com Candy Ferraz, 
redatora e coordenadora de conteúdo digital 
da OTB. Formada em Publicidade, Candy 
tem passagem pela Sin Comunicação e a 
Qualitare. Participou também de campanhas 
políticas e fez parte da Assessoria de 
Comunicação da Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer da Paraíba, onde atuou 
diretamente com as mídias digitais. Amante 
do empoderamento social, Candy diz que se 
interessa bastante por soluções que tenham 
função social. Achou pouco? Calma que ela 
ainda é redatora no projeto Meio Poema, 
Meio Canção e organizadora da Feirica, uma 
feira colaborativa realizada em João Pessoa.
Nosso papo se inicia junto com a carreira 
de Candy. Perguntamos como ela iniciou na 
publicidade e acabamos descobrindo que o 
desejo dela era cursar jornalismo, já que ela 
amava e tinha facilidade para escrever. Tudo 

começou entre familiares, viu seus irmãos 
se formarem em publicidade e seu primeiro 
contato com o marketing digital foi na época 
do Orkut, onde cuidava da marca da loja que 
sua irmã tinha. Ela fala sobre a dificuldade 
que era trabalhar marketing digital na época 
do orkut, onde era preciso visitar perfil por 
perfil para comunicar sobre o comércio de 
sua irmã.
 Ela relata que a publicidade a 
escolheu. E fica fácil notar que é verdade 
quando ela conta que na época em que foi 
aprovada em publicidade e propaganda ela 
estava no aguardo da lista de espera de 
jornalismo. Fica ainda mais claro quando 
ela começa a ser reconhecida pelo trabalho 
que faz com a marca da sua irmã e começa 
a receber convites para novos empregos. 
Assim ela inicia com o pé direito sua 
trajetória na publicidade. 
 Atualmente ela atua na OTB como 
redatora e coordenadora de conteúdo 
digital. Este segundo cargo nos deixou com 
uma pulga atrás da orelha e resolvemos 
perguntá-la o que faz uma coordenadora 

Texto e fotos: Carlos Eduardo e João Victor
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de conteúdo. Sem muitos arrodeios ela diz 
logo que sua chegada na agência foi um 
tanto quanto modificadora. Assumindo a 
coordenação de conteúdo digital ela diz que 
semanalmente desenvolve com a equipe 
um brainstorm para analisar o que está 
sendo feito no digital e para desenvolver o 
planejamento dos clientes da agência.
 Hoje o que mais ouvimos falar é que 
o conteúdo é rei. Partindo dessa afirmação 
que beira o dito popular, perguntamos a 
ela sobre o que ela acha da criação de um 
conteúdo mais amplo e um conteúdo mais 
segmentado. Ela acredita no poder do 
conteúdo segmentado, visto que estamos 
passando por uma transformação dos 
digitais influencers, onde no lugar de falar 
para várias pessoas, vários perfis, os 
influenciadores digitais estarão conversando 
com nichos segmentados. Ela ainda diz que 
o conteúdo é rei sim, mas antes de tudo 
temos que vender, nem que seja vender o 
valor da marca, mas é preciso lembrar que 
trabalhamos com vendas.
 Ainda falando sobre conteúdo, a 
questionamos sobre o consumo de conteúdo 
aqui na Paraíba. Candy afirma que a internet 
quebra barreiras regionais, deixando um 
país totalmente alinhado a uma mesma 
linguagem, o que é diferente do off onde às 
vezes se faz necessário usar uma linguagem 
típica da região. Porém Candy também 
acredita que usamos pouco a internet aqui 

na Paraíba, mas estamos no caminho para 
tornar o uso da internet algo mais vívido no 
cotidiano.
 A internet, como todos nós sabemos 
é um local muito efêmero. As coisas 
acontecem agora e daqui há horas já não 
são mais tão relevantes. Dado isto nós 
perguntamos à Candy sobre o que ela acredita 
que é uma tendência do marketing digital. 
Sem pensar duas vezes ela respondeu que 
é o vídeo. Ela conta que para fins comerciais 
ainda exploramos muito pouco a produção 
audiovisual.
 Ela também acredita que uma 
tendência é a linguagem descomplicada, 
como bem faz o Buzzfeed. Entregar conteúdo 
sem rebuscar ou sem se prolongar, tendo 
tópicos mais claros e que cumprem o seu 
papel de comunicar, ela acredita que esta é 
uma tendência da criação para o digital.
 Por admirarmos muito a Candy 
ficamos na vontade de conhecer de onde 
vem tanta inspiração para trabalhar o 
digital, eis que questionamos quais são as 
referências dela e fomos surpreendidos. 
Ela acredita que nós usuários somos mais 
ditadores de tendência do que irá performar 
ou não na internet, logo suas referências 
são os criadores de conteúdo da internet, 
pessoas comuns que desenvolvem para os 
meios online.
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#Entrevista

DIEGO 
CURVÊLO:
TEXTO E FOTOS: Carlos 
Eduardo e João Victor

Apaixonado por comunicação, Diego 
Curvêlo é jornalista formado pela 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
já atuou como humorista de stand up 

comedy e passou dois anos e meio na África 
do Sul trabalhando com marcas angolanas. 
Começou sua carreira aos 19 anos na rádio 
Arapuan FM, passou por várias agências de 
publicidade e atualmente é sócio e diretor 
de criação de uma das maiores agência 
de publicidade do Nordeste, a Martpet 
Comunicação. Diego dividiu um pouco 
da sua vasta experiência de mercado 
com a Revista Midiativa durante um 
animado bate-papo que aconteceu 
na Capital pernambucana. Ele falou 
da sua passagem pela ALMAPBBDO, 
uma das maiores agências do Brasil, 
além de dar dicas para os iniciantes 
da profissão.  Ele ainda comentou 
como foi à entrada da Martpet no 
território paraibano em um bate 
papo pra lá de descontraído. 

AS VÁRIAS FACES DE 
UM PUBLICITÁRIO
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Revista Midiativa - Como 
foi o início da carreira do 
Diego Curvêlo e sua chegada 
a Agência Martpet? Diego 
Curvêlo - Na época do colégio 
eu tinha vários sonhos. Eu 
queria ser radialista, locutor 
de rádio, queria ser humorista 
e queria ser cantor. Mas tem 
uma coisa que eu queria 
mais do que tudo isso. Eu 
queria ser cientista! Então, eu 
consegui realizar todas essas 
coisas, menos ser cientista. 
Só que eu entendi depois que 
na verdade o cientista que 
eu buscava era um cara que 
tinha ideias, soluções. E aí eu 
vi que a minha ciência era a 
publicidade. No meio desse 
processo da escola eu sempre 
fui um cara muito tímido. 
Um dos coordenadores me 
sugeriu fazer comunicação, 
mas eu queria mesmo 
engenharia. Só depois que 
decidi fazer jornalismo. Mas a 
vontade de fazer publicidade 
ainda era muito grande. 
Então tudo que eu podia 
fazer para direcionar o curso 
para publicidade eu fazia. 
Sempre fui apaixonado por 
rádio e no segundo período de 
faculdade comecei a estagiar 
em um programa de humor 
na Rádio Arapuan em João 
Pessoa. Descobri que no 
rádio a mensagem é exclusiva 
e personalizada. Porque cada 
um recebe a mensagem do 
rádio e imagina de uma forma 
diferente. O rádio mexe com 
seu imaginário, ele cria uma 
imagem na sua cabeça que 
só você tem. Decidi que o 

mercado de João 
Pessoa estava 
pequeno e fui pra 
Recife e procurei 
por uma agência 
perto da casa 
da minha mãe e 
bati lá pedindo 
para falar com 
o diretor de 
criação. Daí, 
mostrei meu 
portfólio pro 
cara e ele me 
contratou. Passei 
por algumas 
agências depois 
disso, tive a 
o p o r t u n i d a d e 
de ir pra Angola 
trabalhar com algumas 
marcas e foi um momento 
de crescimento pessoal e 
profissional. Voltando pra 
Recife fiz a proposta pro 
meu chefe para fazer um 
acordo operacional com 
a, logo após eu assumi a 
direção de criação. Com 
isso, fui convidado para ser 
sócio da Martpet. Ás vezes 
foco é você negar algumas 
coisas. Dizer não é difícil. 
São 20 anos de história e 
em todo lugar tem gente que 
apoia e admira a agência.
RM – O que devemos ter de 
diferencial quando falamos 
desse universo criativo? 
DC - Eu acho que quando 
você começa qualquer coisa 
surpreendendo a pessoa, 
as pessoas prestam mais 
atenção em você. A atitude 
criativa foi uma coisa que 
sempre esteve comigo, 

atitude e criatividade. Marcelo 
Cerpa me falou uma vez que 
todo mundo hoje em dia ta 
em busca de fazer o novo e 
esquece de fazer o bom. O 
novo é efêmero, três meses ele 
tá velho, o bom é perene. Uma 
boa ideia vai ser sempre uma 
boa ideia. As duas palavras 
mais fortes da propaganda 
é “novo” e “grátis”. Tudo que 
é novo as pessoas querem 
conhecer, tudo que é grátis 
todo mundo quer. 
RM - Fala um pouco sobre a 
tua experiência na ALMAP e 
o projeto Vida de Lápis. DC - 
Há dois anos eu decidi viver 
um momento em São Paulo, 
numa agência que eu mais 
respeitava que é a Almap. Daí 
eu cavei essa oportunidade, 
passei um mês e foi uma 
experiência transformadora 
porque eu estava muito 
desacreditado da profissão 
e precisava provar pra mim 
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mesmo que eu tinha feito a 
escolha certa lá atrás. E é 
muito bom quando você trilha 
um caminho de dificuldade, 
mas que é vitorioso. Fazia 
quatro anos que eu era sócio 
da Martpet, mantinha vários 
contatos profissionais em 
São Paulo e um deles era Luiz 
Sanches que era diretor geral 
de criação da Almap, falei do 
meu interesse em passar um 
tempo na agência que pra mim 
é o templo da propaganda. Ele 
fez o convite e me recebeu na 
agência. E daí, talvez tenha 
sido um dos dias mais felizes 
da minha vida, porque eu 
construí mais uma grande 
oportunidade na minha vida. 
Chegando à Almap eu me 
vi em um grande desafio 
porque ninguém me conhecia 
e eu precisava chegar de 
uma forma representativa e 

ao mesmo tempo eu tinha 
a certeza que precisava 
catalogar toda a experiência 
vivida. Tive a ideia de fazer 
um diário de bordo. Essa 
necessidade de catalogar a 
experiência me fez criar um 
blog, mas eu não podia me 
identificar porque já era sócio 
de uma agencia. Daí tive a 
ideia de criar o “vida de lápis”, 
que foi a grande ideia que essa 
experiência me rendeu, o que 
me abriu as portas e me fez 
conhecer muita gente. Voltei 
pra Recife com a certeza de 
que eu tinha feito à escolha 
certa e ao mesmo tempo tive 
a ideia de criar uma palestra 
para motivar as pessoas com 
a minha história na almap e 
minha experiência de vida.
RM – Qual a relação que você 
tem com a publicidade e com o 
humor? DC - O humor sempre 

esteve presente em minha 
vida. Eu acho que tudo que é 
bem humorado vende melhor. 
Uma história bem contada 
que tem bom humor, que tem 
uma piada por trás, o poder 
de fixação dela é muito maior. 
Claro que a piada tem que 
ser boa, né? Duas coisas que 
chamam atenção no nosso 
negócio: propaganda boa e 
propaganda ruim. Quando 
é algo bom às pessoas se 
identificam com aquilo dali 
e é super poderoso. Quando 
é uma propaganda ruim 
as pessoas vão rir daquilo 
por outro aspecto, mas vai 
chamar atenção também. 
Então eu sempre enxerguei 
a propaganda como um 
divertimento também, eu 
me divertia assistindo as 
campanhas. Eu gostava mais 
de ver o break comercial que 

DUAS COISAS 
QUE CHAMAM 
ATENÇÃO NO 
NOSSO NEGÓCIO: 
PROPAGANDA 
BOA E 
PROPAGANDA 
RUIM.
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o próprio programa. Então 
quando isso acontece a gente 
tem que olhar de maneira 
diferente porque ali pode ser 
sua praia. Pra mim uma coisa 
sempre esteve muito ligada 
à outra. A comédia ela vem 
como uma quebra de tensão. 
A nossa função é contar 
história e se essa história te 
faz feliz, te faz rir ela vai ser 
bem mais memorável mais 
relevante. A construção do 
humor ela é muito da realidade 
que a gente vive, as pessoas 
precisam se identificar com 
aquela situação. Então, rir de si 
mesmo é o primeiro passo pra 
você entender como funciona 
o humor.  RM – Como foi essa 
experiência como humorista?  
DC - Atuei nos palcos de stand 
up e chegou um momento 
que o meu sócio chegou e 
perguntou qual era a minha, 
o stand up ou a propaganda. 
E eu falei que uma coisa 
não descredencia a outra. 
Quando você faz alguma 
outra atividade que não é a 
exatamente a tua profissão, 
isso acaba funcionando como 
um gatilho ou um catalizador 
pra o próprio negócio, porque 
você começa a criar um novo 
repertório e o nosso negócio 
só funciona com repertório. 
Acabei me afastando do 
humor devido a outro sonho 
meu que era a paternidade. 
Eu queria entender o que 
era ser pai. É como eu já 
falei; foco é você dizer não 
em alguns momentos. E a 
brasa quando tá longe da 
fogueira ela apaga. Agora eu 

sou um grande entusiasta 
de que você não viva apenas 
o negócio. A gente precisa 
ter hobbies. Meu sócio vive 
pro negócio, ele sofre muito 
mais que eu. A gente tem 
que viver mesmo, tem que 
ter motivação, sem motivo 
não vai ter ação. A partir daí 
você deixa essa coisa de 
que tem uma vida pessoal 
e uma profissional. A vida é 
uma só.  E é natural mudar de 
rumo, eu não garanto estar 
aqui daqui dez anos. Pode 
ser que eu nem esteja mais 
fazendo propaganda, todas 
as experiências vão te ajudar 
de alguma forma a decidir o 
seu destino. RM – Quais os 
principais desafios de fazer 
publicidade hoje? DC - Hoje 
em dia o cliente tá muito em 
cima dos dados, dos números. 
As ferramentas entregam 
isso pra ele, então tudo é 
mensuração. Tá tudo em 
cima dos números e a ideia tá 
ficando enfraquecida. Ele quer 
que a coisa funcione, quer 
tantos compartilhamentos, 
trabalho de performance 
em rede social e venda, 
venda, venda, venda. Mas 
vai chegar um momento que 
todo mundo vai ter acesso 
a essas ferramentas e vai 
estar trabalhando em alta 
performance e vai tá todo 
muito igual, e daí a ideia vai 
voltar a ser relevante de novo 
porque você vai precisar de 
um discurso diferente. Então 
aí vai ser o novo momento 
da virada do nosso negócio. 
É uma profissão incrível, 

cada dia é um dia diferente. 
Talvez tenha sido a grande 
motivação para entrar 
nesse negócio, isso é muito 
estimulante. A gente tem 
liberdade de fazer o que quiser, 
podemos escrever um título 
errado. Você pode fazer o que 
quiser é liberdade total. Você 
pode criar um bebê gigante 
engolindo um extraterrestre, 
que vai se transformar numa 
fada madrinha. Isso é do 
caralho! Essa é a magia 
da nossa profissão. RM - 
Recentemente a Martpet 
chegou a João Pessoa, 
como foi essa entrada no 
mercado paraibano e quais 
as dificuldades encontradas?
DC - Eu sempre quis voltar à 
João Pessoa 
porque lá eu 
tenho grandes 
amigos e 
pessoas que 
são muito 
queridas. Mas 
realmente é 
um mercado 
muito limitado, 
então se a 
gente voltasse 
teria que ser 
de uma forma 
representativa. Abriu uma 
licitação para o Governo do 
Estado, e era meu sonho, 
então decidimos arriscar. 
Eu conheço o orgulho que o 
paraibano tem de sua terra 
e isso me comove muito. 
E a gente pensou que de 
repente eles contratam 
alguém que é de fora, que 
tem outro olhar. E deu certo. 

Editoria
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Ficamos em segundo lugar e 
já chegamos criando um novo 
posicionamento, fizemos 
todo um trabalho de Sound 
Branding e Motion Branding, 
criamos um nome para o 
programa a partir de um 
slogan do governo. Tá sendo 
muito bom resultado lá, tô 
muito feliz mesmo e espero 
que cada vez mais seja uma 
conta que a gente cresça. 
RM -  Diego, você tem uma 
frase bem curiosa: “todas as 
empresas que eu passei eram 
minhas empresas”. Qual a 
importância que essa visão 

teve para construção do seu 
eu empreendedor?  DC - A dica 
é: seja dono! Esse sentimento 
de pertencimento é que vai 
fazer você avançar mais que 
os outros. Quando você tem 
um filho, você quer que as 
pessoas respeitem seu filho, 
você quer que as pessoas 
admirem seu filho, você quer 
que seu filho tenha caráter, 
princípios. Da mesma forma 
deve acontecer com seus 
trabalhos, seus projetos. Se 
você tá naquele lugar achando 
que tá só de passagem, ou se 
tá naquele projeto que acha 
que é só mais um projeto, que 

você tem um desapego tão 
grande que não acha que 

é relevante para tê-lo 
como seu você vai 

ser média, média 
é medíocre não 

vai se destacar. 
Na hora que 
você entende 

a importância 
da sua 

assinatura, aí você entende o 
que tá disposto a construir. 
Então quando você tá 
num lugar que tem esse 
sentimento de dono, dono 
não de ser aquele cara chato, 
é de acreditar que aquele 
trabalho é seu também e 
eu não vou querer minha 
assinatura exposta em um 
trabalho que eu não acredito. 
No dia que você achar 
que não tem o mínimo de 
coerência e porcentagem que 
você acredita, vai pra outro 
lugar, busca outro caminho. 
Porque não tem nada mais 
energizante e alavancador 
do que a certeza de estar no 
caminho certo. A gente tem 
que ter orgulho do que a gente 
faz. Se me perguntassem: 
Diego, qual o seu sonho? Eu 
diria: que quando meu filho 
crescesse ele dissesse assim: 
pô, meu pai é foda. Pode falar 
o que quiser, mas meu pai, 
não fale dele não. Porque 
é sangue do meu sangue, 
acreditando e valorizando o 

que você é. Você trabalha 
pra sua família.

Editoria





TEXTO: 
Manu 

Coutinho

CONVIDANDO COM ESTILO 

Já parou para pensar como 
começam os preparativos de 
um casamento? Um casamento 
é muito mais complexo do 

que podemos imaginar, são inúmeros 
detalhes, decoração, bolo, doces, salão de 
festas, enfim, é um mundo de informações 
onde a personalidade do casal será 
transmitida em um dia de festa. O convite 
de casamento é um item essencial para 
tal evento, é através dele que o convidado 
saberá qual o tipo de festa e qual será a 
“cara” do casamento, além de mostrar 
um pouco sobre os anfitriões. Mariane 
Coutinho, proprietária da Criações da 
Mary, empresa que confecciona convites 
artesanalmente, conta que o convite 
é a porta de entrada de uma festa de 
casamento, é através dele que o convidado 
saberá qual o perfil da festa. E conta mais, 
diz que o convite não é apenas um pedaço 
de papel com laços e fitas, ele transmite 
emoção ao casal, ele conta história e 
só é direcionado para pessoas que são 

consideradas especiais. E como saber 
qual modelo escolher e qual profissional 
contratar? Segundo a Mary, o ideal é você 
conhecer primeiramente o profissional, se 
houver a empatia daí as coisas andam de 
vento em poupa. Em seguida, comece a 
ver os modelos disponíveis por ele ou ela, 
deixe a imaginação fluir, dê ideias e diga 
qual o modelo dos seus sonhos, assim é 
possível fazer algo com a cara do casal. 
Arriscar em novidades está super em alta, 
usar caixinhas, balões, garrafas, porta-
retratos, e o que vier em sua mente como 
convite está valendo. Inovação sempre 
faz sucesso e os convidados adoram. 
Mas lembre-se dessa dica, o casamento 
é seu e o sonho que está prestes a ser 
realizado é seu também, não deixe que 
outras pessoas influenciem nas escolhas 
de seus fornecedores e itens que irão 
compor e dar vida ao seu grande dia. O 
casamento de verdade deve ter a cara dos 
noivos, para assim seguir para o “Felizes 
para Sempre”.

PUBLIEDITORIAL

de emocionar
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Administrador por formação, dono e editor 
de um grande portal de Campina Grande, 
colunista do Jornal Correio da Paraíba, 
comunicativo, polêmico, estudante 
de direito, pai de um garoto... É quase 
impossível acreditar que ele consegue 
dar conta de todas estas atividades e 
ainda desfrutar de momentos e atividades 
pessoais. Para quem ainda não o conhece 
(se é que isso ainda seja possível), temos 
o prazer de apresentar o Colunista Social 

mais stalkeado da cidade: Celino Neto! 
Objetivando descobrir o lado A e o lado B 
deste icônico personagem campinense, 
convidamos Celino para um bate papo 
super divertido, onde encarou todas as 
perguntas com muito humor e não vetou 
nenhuma. Falamos sobre carreira, vida 
pessoal, como lida com as criticas e 
suas realizações. Bem-vindos ao infinito 
particular de Celino Neto!

Produção e vídeo: Leandro Ferreira  |  Autora: Mariana Dantas



LADO A

COMO COMEÇOU SEU TRABALHO NA 
COMUNICAÇÃO? 
Eu atuava muito na área de eventos, cerca de 
10 anos trabalhando com eventos, e o evento 
está muito próximo a comunicação. Houve 
um primeiro convite para fazer uma coluna 
social, na época ainda do Diário da Borborema, 
e eu julgava muito e tinha preconceito de 
que a atividade estava associada ao ser 
homossexual, então eu resisti ao primeiro 
momento e anos depois veio o novo convite, 
e aí já mais maduro passei a levar mais em 
consideração a possibilidade, ai resolvi aceitar 
e depois que aceitei o mundo se abriu pra mim 
em todas as etapas e hoje vivo 100% disso.

FALE DA EXPERIÊNCIA COMO COLUNISTA 
SOCIAL.
Eu sempre fui muito curioso e sempre gostei de 
vida de celebridade e foi uma forma de me ver 
como um agente disso tudo, foi ai a intenção 
de aceitar o convite e para minha surpresa no 
primeiro momento já foi de muita afinidade e 
logo em seguida veio os resultados e a cada 
dia foi crescendo e isso foi me seduzindo e 
cheguei até aqui. 

QUAL É A MAIOR DIFICULDADE NA ÁREA?
Hoje é entender as tecnologias e o papel 
de cada uma das plataformas digitais de 
comunicação e como elas podem se integrar 
ou não, eu acho que esse é um grande desafio, 
saber até que ponto eu vou conseguir usar 
a mesma linguagem para comunicar com 
os jovens de 15 e senhores de 60, porque 
como característica específica eu trabalho 
com todas as gerações e eu preciso ter uma 
linguagem específica para tratar com cada um 
desses públicos, então o grande dilema é estar 
todo dia me atualizando. 

COMO VOCÊ ESCOLHE OS PROFISSIONAIS 
PRA TRABALHAR COM VOCÊ?
Se eu for procurar um pré-requisito tradicional 
talvez eu não encontre o profissional que eu 
quero. Eu tenho dentro da minha estrutura 
pessoas diferentes, cada um com suas 
características e com isso acrescentam 
porque fica muito plural. Todo mundo tem 
algo a acrescentar, e o que eu mais procuro 
do profissional que vai trabalhar comigo hoje 
é que ele tenha esse time que eu busco todos 
os dias, é uma pessoa que seja antenada em 

tecnologia, saiba os fenômenos que estão 
acontecendo. Eu busco o cara que me agregue 
na forma mais inesperada possível.

QUE CONSELHO DARIA PARA QUEM ESTÁ 
COMEÇANDO AGORA?
Você tem que fazer algo que você acredita foca 
em uma ideia e bota a cara porque se você 
realmente oferece um conteúdo de qualidade 
você vai ter retorno. O grande diferencial será 
o conteúdo e se reinventar a cada dia.   

HOJE, VOCÊ ATUA EM QUAIS MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO? 
Hoje na televisão com um quadro sobre 
Campina Grande na programação da TV 
Correio, sou colunista social do Correio da 
Paraíba, que é o único jornal impresso da 
Paraíba, tenho um site chamado Portal Celino 
Neto, um canal do YouTube, e nas plataformas 
de rede social como o instagram, facebook e 
twitter. 

O QUE É PRECISO PARA SER UM COLUNISTA 
SOCIAL RESPEITADO?
Zelar pelo bom conteúdo com credibilidade e 
veracidade e ao mesmo tempo entender que 
isso é uma função extremamente importante 
para sociedade e você como agente precisa 
abrir mão da sua vida para viver a vida dos 
outros.  

COMO É SEU CÓDIGO DE ÉTICA? O QUE VOCÊ 
NÃO PUBLICA?
Não usar da força dos nossos veículos e das 
nossas plataformas para trazer tristeza pra 
outra pessoa, eu prefiro deixar de dar a noticia, 
de dar o furo do que deixar um amigo um 
conhecido triste.  

VOCÊ MESMO É QUEM ESCOLHE QUEM 
SAIRÁ NA COLUNA? QUAL O CRITÉRIO DE 
ESCOLHA?
Sim, sou eu. Existe alguns critérios para que 
essas pessoas aparecem, beleza pode ser um 
critério, ascensão social pode ser também, 
então depende muito de quem tá fazendo 
a leitura, eu norteio 90% de quem pode sair 
mais existe uma liberdade muito grande do 
profissional que trabalha comigo de identificar 
a revelação da música, no ramo empresarial, a 
menina bonita que se destacou em uma festa. 
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LADO B

A MELHOR EXPERIÊNCIA QUE JÁ VIVEU?
Há 6 anos atrás eu tive um filho e aconteceu no 
meio do processo como profissional, acabou 
acontecendo que o nascimento do meu filho 
foi o fato que me reaproximou do que é viver 
real. O fato de precisar ser pai fez com que eu 
enxergasse que eu também tenho minha vida 
e ele me aproximou da minha própria vida me 
fazendo uma pessoa melhor. 

VOCÊ SE SENTE REALIZADO?
Ainda não. Para alguns eu sou um cara vencedor 
por já ter conseguido tudo, dependendo do 
seu ponto de referencial e eu também poderia 
pensar assim, agradeço a Deus todos os dias 
pelo lugar que cheguei, mas a gente ver que 
tem muito chão 
a percorrer ainda. 
Tenho muito a 
construir ainda e 
além de construir 
pessoalmente e 
matérialmente 
eu sei que tenho 
uma contribuição 
muito grande a 
dá para minha 
cidade. 

O SEU 
TRABALHO 
PREJUDICA 
A SUA VIDA 
PESSOAL?
Muito! As 
pessoas esperam 
que você esteja 
o tempo todo 
sorrindo, que você seja sempre gente boa, 
que você esteja sempre disponível para que 
elas possam conversar, pedir conselho, e 
as vezes essas pessoas deixam de levar em 
consideração que como qualquer ser humano 
você também tem um dia ruim, você também 
tem uma conta que tá atrasada, tem um dia 
que você brigou com a mãe, e as vezes você 
não pode deixar que isso reflita no meio que 
você vive, se eventualmente sua cabeça não 
tiver boa, isso vai te causar uma doença de 
alma, eu tive síndrome do pânico em um 
determinado momento da minha vida, e 
segundo o profissional que me acompanhou 

parte da responsabilidade disso era o ritmo 
de vida que eu levava. Mas qualquer profissão 
que você faz com amor você acaba em um 
determinado momento tendo a profissão 
atrapalhando sua vida pessoal. 

VOCÊ JÁ SE ARREPENDEU DE ALGUMA 
COISA QUE VOCÊ PUBLICOU? O QUÊ?
Várias, principalmente quando eu relatei a 
separação de um amigo na ânsia de passar 
essa informação para o núcleo de pessoas 
que a gente vive e garantir a repercussão do 
trabalho, e eu fiquei sabendo logo em seguida 
que a esposa estava em depressão com o 
fim do casamento, não pela notícia, e quando 
soube que eu tinha divulgado o sentimento 

bom que ela 
tinha por mim se 
transformou em 
magoa e até hoje 
eu não consegui 
o perdão dessa 
pessoa e isso me 
magoa até hoje. 

JÁ SOFREU 
ALGUMA 
AMEAÇA?
Não, por incrível 
que parece 
não. Já fui 
diversas vezes 
q u e s t i o n a d o 
sobre algo, mas 
ameaçado não, 
c o r r e s p o n d e 
exatamente a 

esse tipo de linha 
que a gente decidiu seguir e as pessoas 
respeitam. Mas eu gosto de ser provocado, de 
ser questionado, de discutir pontos de vistas 
divergentes, porque é nessa discussão que eu 
cresço como profissional e eu aprendo muito 
com as pessoas. 

VOCÊ JÁ QUIS PARAR ALGUMA VEZ? MUDAR 
DE RAMO, DE ESTILO, FAZER OUTRA COISA? 
NUNCA CANSOU DESSE MUNDO?
Não. Ainda não, mas eu sei que esse momento 
vai chegar. Quando eu falei em entender as 
transformações tecnológicas é pra não perder 
esse time e continuar bem, como considero 
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que estou hoje, mas eu não pensei em parar ainda eu 
penso em até se isso vier acontecer paralelamente 
continuar trabalhando nas atividades periféricas da 
comunicação, se não necessariamente colocando 
a cara a bater, mas atuando nas áreas periféricas 
disso ai.

COMO LIDA COM AS CRÍTICAS?
Eu passei por um episódio recentemente de 
construir um texto em vídeo para o YouTube e ver 
minha vida em 24 horas exposta de uma forma 
que até então apesar de viver com isso nunca tinha 
acontecido e me submeti a um julgamento das 
pessoas que algumas delas não me conhecem e 
quando decidi fazer as 10 dicas de moda que no 
primeiro momento o texto tinha um tom de humor 
mas eu confesso que eu exagerei em alguns termos 
e algumas colocações e algumas pessoas pegaram 
exatamente esses deslizes e transformaram aquilo 
numa grande distorção. Teve um lado positivo, 
aquilo acabou me dando mais visibilidade ainda, e 
o lado negativo é porque eu não sei conviver muito 
com o excesso de crítica, então quem transita 
nas redes sociais sabe que é uma plataforma 
que qualquer um se julga no direito de usar a 
pior palavra contra você sem conhecê-lo. Então 
quando esse fenômeno começou a acontecer eu 
me deprimi um pouco, por entender que não era 
aquilo que as pessoas estavam falando, por não 
consegui rresponder a todas elas, mas dessa forma 
eu entendi que eu precisava passar por tudo isso 
pra entender os fenômenos da internet. Foi um 
momento muito duro pra entender tudo isso, tanto é 
que tenho sequelas até hoje. Foi muito difícil mas foi 
uma grande aprendizagem.  

O QUE TE MOTIVOU A PRODUZIR VÍDEOS TAXADOS 
DE POLÊMICOS?
O fato de precisar está em todas as plataformas 
foi a primeira motivação, a segunda motivação é 
porque, pra quem me conhece sabe que existe uma 
veia cômica muito perto no que eu falo, na forma 
que eu me expresso, então esse discurso que eu 
construi nesse vídeo específico já é um discurso 
que eu conversava ha mais de 15 anos, e sempre 
que conversava em público levava as pessoas a 
rirem e isso efetivamente continua acontecendo, o 
vídeo teve o efeito esperado, só que os que se julgam 
politicamente correto usaram daquele momento 
para distorcer as coisas e ela tomou uma proporção 
que não devia, mas eu vou continuar fazendo 
inclusive, porque esse contato com o vídeo é o meu 
cotidiano diário, e eu sei que da mesma forma que 
eu posso brincar eu posso também trazer uma 
mensagem interessante.  

COMO VOCÊ TEM LIDADO COM OS INSULTOS 
RECEBIDOS APÓS SEUS VÍDEOS POLÊMICOS 
SEREM PUBLICADOS?
No primeiro momento me deprimiu muito, hoje 
mais não, até porque eu passei a entender que os 
haters fazem parte da internet, o cara odioso, o 
cara mal humorado está na internet também, então 
quem se propõe a navegar nessa plataforma está 

sujeita a isso, o que eu 
hoje começo a entender 
é que ali é um grande 
filtro pra você entender 
o comportamento 
humano, então por mais 
que você tenta realizar 
um belo trabalho jamais 
será unanimidade, e é um 
grande ensinamento pra vida 
também, então eu deixei de me 
cobrar que a publicação de 
um vídeo específico ou 
um foto tivesse que 
agradar a todas as 
pessoas, então eu 
comecei a receber 
a crítica com mais 
naturalidade. 
O que era 
depressão 
no primeiro 
momento hoje é 
estimulo.    

PRETENDE 
CONTINUAR 
QUEBRANDO 
TABUS NA 
MESMA 
LINHA DOS 
OUTROS 
VÍDEOS?
Pretendo, 
eu só não 
dei esse 
foco maior 
ainda 
porque 
a gente 
meche 
com muitas 
plataformas, 
então isso 
leva tempo, 
tem um custo 
pra edição e tem 
roteiro. Eu pretendo 
continuar e mesclar 
bem a questão do 
conteúdo é entender 
que você vai atingir 
alguém de uma maneira 
positiva. Vocês vão ter 
que me aguentar muito, 
que vou fazer muito e 
vou incomodar muito 
ainda, se Deus permitir 
e se eu não ficar mudo, 
né?! 



QUE TAL ASSISTIR 
AOS MELHORES 
MOMENTOS 
DA ENTREVISTA 
DE UMA MANEIRA 
MAIS IMERSIVA?

Destaque e dobre o molde 
transparente, escaneie o 
QR Code, coloque o prisma 
sobre a tela do smartphone 
e divirta-se com a projeção 
holográfica de Celino 
Neto. 
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VÍDEO:

Estar presente na internet é essencial para o sucesso de qualquer negócio, 
seja através de um site responsivo, de redes sociais, blogs ou classificados 
online. A cada dia surgem novos canais de comunicação que ajudam a 
estreitar o relacionamento da marca com o consumidor e, se você tem um 

negócio, mas não sabe em quais canais deve estar inserido, aqui vai nossa dica: 
aposte em conteúdos audiovisuais para as redes sociais.

uma ferramenta 
poderosa na 
comunicação 
digital

PUBLIEDITORIAL
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