
Para a candidata que irá re-
presentar Santa Cruz do 
Sul na disputa, Gabriela 
Holzschuh, a rotina 
mudou totalmente 
e está direcionada 
às exigências do 
concurso. “Reor-
ganizei a agenda, 
o trabalho e os 
compromissos 
para me dedicar 
aos cuidados es-
téticos, emocio-
nais e estudos”, 
comenta.  “Além 
disso, a rotina ali-
mentar e de exercí-
cios físicos fica cada 
dia mais intensa e 
rigorosa”, completa.

A loira de olhos 
verdes revela que 
participar do Musa do Sol sempre foi um dese-
jo, “porém, decidi no final de dezembro de 2018 
que entraria na disputa pelo título”, recorda. 
“Essa última semana está sendo de muito trei-
no de passarela, discurso, cuidados estéticos e 
emocional”, frisa. Para a influenciadora digital 
e modelo fotográfica, no período de preparação 
muitos pontos são desafiadores, como se fossem 
fases que vão passando: “a primeira impressão 
de ser candidata, assumir a responsabilidade de 
representar um município, a preparação e agora 
o controle da espera. Todos os momentos únicos 
e engrandecedores”, sublinha.

Apesar da correria, Gabriela diz estar pron-
ta e preparada para viver o Musa do Sol. “O 
desafio é honrar o nome de Santa Cruz do 
Sul sendo a minha melhor versão”, avalia. 
Ao se aproximar do concurso, sua palavra 

de ordem é gratidão. “Tenho 
recebido carinho e apoio 

de muitas pessoas da ci-
dade e região”, conta. 

“A internet tem esse 
poder: aproximar 
quem está longe. 
Esse acolhimento 
é imensurável”, 
relata. Além de 
familiares e ami-
gos, empresas e 
apoiares de Ga-

briela estão enga-
jados.

Durante o con-
curso, a musa de 
Santa Cruz vai estar 
acompanhada dos 
familiares, amigos, 
equipe de salão e 
adianta que todos 

que quiserem estar presente 
no evento serão recebidos de braços e cora-
ção abertos. “Desde já deixo o meu convite a 
todos os santa-cruzenses e simpatizantes para 
se fazerem presentes neste evento tão grande 
e cheio de boas energias”, convida.

A um dia de iniciar o Musa 
do Sol, Silvana Gessinger 
Machado, candidata re-
presentante de Vera 
Cruz, revela que os 
preparativos es-
tão intensos e a 
agenda lotada ao 
longo de toda a 
semana. Assim, 
a bela de olhos 
verdes reveza 
entre o trabalho e 
os compromissos 
pessoais, acade-
mia, estética, aulas 
de passarela e téc-
nicas de oratória, 
e escolha de looks 
para os dois dias de 
concurso.

Mas e o que tem 
sido mais difícil 
nesta preparação toda? Para Silvana, sem 
dúvidas é se reorganizar, mudar a rotina e a 
alimentação. “Como estou fazendo desde o 
início de dezembro não foi uma tarefa muito 
fácil, mas com certeza muito satisfatória”, 
avalia. “Estou feliz com meu corpo e minha 
saúde e é isso que importa”, acrescenta. “Tem 
a questão da espera também, a cada dia que 
passa a ansiedade aumenta”, conclui.

Não bastasse a agenda cheia e as mudanças 
de hábitos, ao se aproximar do concurso os 
sentimentos começam a aflorar ainda mais e 
Silvana reforça que dará o seu melhor para 
representar a cidade que tanto lhe orgulha. 
“É um sentimento de ansiedade, claro, e um 
momento para conhecer as outras meninas e 
todo o processo do concurso”, comenta.

Desde que recebeu o convite para partici-

par do Musa do Sol, a assisten-
te comercial tem contado 

com o apoio de toda a 
família. “Agradeço 

muito o apoio deles, 
são meus pilares e 
minhas maiores 
inspirações”, re-
conhece, grata.

Além da famí-
lia e dos amigos, 
durante o evento 
quem irá acom-

panhar a musa 
vera-cruzense será 

o seu hair style, sua 
maquiadora e seu 
preparador de pas-
sarela. “Inclusive 
deixo o convite para 
toda a comunidade 
vera-cruzense para 

que vá prestigiar este evento 
e torcer por mim. É muito importante poder 
contar com todos vocês”,  chama para a pra-
inha de Candelária. 

Para finalizar, Silvana agradece todo o cari-
nho que tem recebido nas ruas e redes sociais. 
“É muito bom sentir isso”, agradece.

Fim de semana para 
escolher a Musa do Sol
Concurso que hoje é considerado o maior evento de beleza do verão no Estado
acontece neste sábado e domingo, dias 2 e 3, na Prainha Carlos Larger, em Candelária
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DESENVOLTURA NA PASSARELA

1) Roberta Jardim Benetti, de Antônio Prado
2) Daiane Luísa Vescovi, de Áurea
3) Mariana Estivalet, de Bento Gonçalves
4) Brenda Rodrigues Bueno, de Boa Vista das Missões
5) Francieli Martins, de Bom Retiro do Sul
6) Cláudia Munhoz Dias da Silva, de Cachoeira do Sul

7) Patrícia Ferreira Heberle, de Campo Bom
8) Júlia Gularte, de Candelária
9) Bruna Taís da Silva, de Canoas
10) Ianca Cousseau, de Carlos Barbosa
11) Josiele Mewius, de Caxias do Sul
12) Vitória Priebe, de Cerro Branco

13) Vitória de Fátima Batista Viana, de Cruz Alta
14) Maurycia Micaela Alves, de Esteio
15) Laysa Mary da Silva Porto, de General Câmara
16) Kelly Mara Sander, de Marcelino Ramos
17) Ana Carolina Santos, de Novo Hamburgo
18) Sabrina Fortes D. Nora, de Palmeira das Missões

19) Daniela Alves Rodrigues, de Panambi
20) Luiza Dressler Sabin, de Paraíso do Sul
21) Andriéli Martins Machado, de Pejuçara
22) Franciele Mendes Laroque, de Pelotas
23) Thalya da Silva, de Porto Alegre
24) Gabriela Holzschuh, de Santa Cruz do Sul

25) Amanda Brenner Rodrigues, de Santa Maria
26) Tayline Messa Garcia, de Santiago
27) Tainara F. Machado, de Sant. do Livramento 
28) Ana B. F. do Nascimento, de São Luiz Gonzaga 
29) Michaella Eduarda Sidegun, de Sapiranga 
30) Jaquiele da Silva, de Sapucaia do Sul 

31) Brenda Castilhos Soares, de Tapes 
32) Mariâ Flores Dieterich, de Tramandaí 
33) Caroline Cassel, de Três de Maio 
34) Victória Lemos Veiga, de Venâncio Aires 
35) Silvana Gessinger Machado, de Vera Cruz 
36) Evellin Gularte, de Viamão

AS CANDIDATAS

O município de Candelária se prepara para realizar 
mais uma edição do concurso Musa do Sol. Em sua 
33ª edição, a disputa vai reunir 36 candidatas, que 
entre o sábado e domingo, dias 2 e 3 de fevereiro, vão 
participar de ensaios, conhecer pontos turísticos do 
município, se reunir com jurados e ao final, mostrarão 
a beleza e o bronze do verão na passarela. 

Vera Cruz será representado por Silvana Gessin-
ger Machado, de 24 anos. Santa Cruz do Sul, municí-
pio vizinho, também tem sua participante, é Gabriela 
Holzschuh, de 21 anos. E para saber mais sobre as 
jovens candidatas, confira ao lado como vem sendo 
os preparativos de cada uma delas, expectativas e 
desafios aguardados para o concurso. Candelária 
também tem sua candidata, é Júlia Gularte.

Para o secretário de Turismo, Cultura e Esporte 
de Candelária, Jorge Mallmann, o concurso de 
beleza que é organizado pelo Jornal Folha de Can-
delária em parceria com a Prefeitura, não chegou 
a sua 33ª edição por acaso. Idealizado inicialmente 
com abrangência local para divulgar a prainha, o 
evento logo se tornou regional e hoje carrega o sta-
tus de maior evento de beleza do verão no estado. 
“Acredito que o diferencial é a paixão que move os 
organizadores desde o início. A equipe que trabalha 
no evento faz porque gosta e não por mera obriga-
ção”, acredita. Ainda segundo Mallmann, o Musa 
do Sol é um evento que se tornou grande, mas que 

Vera Cruz Santa Cruz do Sul

Silvana Machado Gabriela Holzschuh

mantém a essência de uma promoção de caráter 
comunitário, criando um ambiente acolhedor para 
as candidatas e todos os visitantes. 

A ESCOLHA
Após os desfiles coletivo e em duplas, acontece 

um primeiro intervalo para a deliberação dos jura-
dos. Através das somas das notas nos quesitos de 
beleza, desfile e desenvoltura, serão selecionadas 
12 finalistas. Essas voltam a desfilar para o júri, que 
ganha uma nova planilha zerada. Então é feito um 
novo intervalo para a deliberação da Musa do Sol 
RS 2019, duas Princesas e a Musa Fotogenia.
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PERFIL
Nome: Silvana Gessinger Machado
Idade: 24 anos 
Cor dos olhos: Verdes 
Cor do cabelo: Castanho claro 
Altura: 1,70 metro 
Peso: 60 quilos 
Profissão: Assistente Comercial 
Nome dos pais: Sílvio Antonio Machado e 
Adria Clausa Gessinger Machado

PERFIL
Nome: Gabriela Holzschuh
Idade: 21 anos 
Cor dos olhos: Verdes
Cor do cabelo: Loiro
Altura: 1,59 metro 
Peso: 52 quilos 
Profissão: Influenciadora Digital e Modelo 
Fotográfica
Nome dos pais: Alcione França Gonçalves e 
Nadia Holzschuh Gonçalves

SÁBADO (DIA 2)
| 13h30min: Recepção e credenciamento na Casa 
de Cultura Marco Mallmann;
| 15 horas: Ensaio no Clube Rio Branco;
| 16 horas: Ensaio na Prainha Carlos Larger;
| 17h30min: Carreata pela cidade;
| 19 horas: Salão de beleza;
| 21h30min: Jantar no Restaurante Michels, entre 
candidatas, autoridades, jurados e convidados;
| 24 horas: Festa de apresentação das candidatas 
no Clube Rio Branco.
DOMINGO (DIA 3)
| 10h30min: Visita Aqueduto;
| 11h30min: Almoço no Restaurante Michels. Após, 
salão de beleza;
| 15h30min: Desfile oficial na prainha.

PROGRAMAÇÃO


