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Qual será o novo trio da Oktober?
FOTOS DIVULGAÇÃO
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A expectativa cresce em Santa Cruz do Sul e a 
enquete é uma só: qual será o trio de soberanas que 
vai representar a 35ª Oktoberfest? É neste domin-
go, dia 1º de setembro, que as 14 candidatas vão 
desfilar pela passarela, no Ginásio Poliesportivo, 
do Parque da Oktoberfest, para mostrar todo seu 
carisma e desenvoltura, em busca dos títulos de 
rainha e princesas. O espetáculo, que promete um 
show à parte, inicia às 19 horas e, para prestigiar, 
os ingressos podem ser adquiridos com as can-
didatas ou na hora, ao valor de R$ 10. As eleitas 
irão substituir o atual trio formado pela rainha 
Ana Julia Metz e princesas Alline  Luiza Bellina e 
Bruna Gabriela Cruz. 

Para a noite em que Santa Cruz vai conhecer o 

novo trio de soberanas da Festa da Alegria de 2019, 
as beldades vêm realizando ensaios e se preparan-
do. Durante o mês de agosto, elas participaram de 
atividades do concurso, como encontros de grupo, 
caminhada pelo Centro da cidade, teste de vídeo 
e carreata pelas ruas centrais. 

Antes do evento de Escolha das Soberanas, no 
domingo pela manhã, as candidatas vão ter o pri-
meiro contato com os jurados. Logo após, haverá 
almoço de confraternização, entrevista individual 
e avaliação do teste de vídeo. 

Já escolheu por quem vai torcer neste domingo? 
Na sequência, confira quem são as 14 candidatas 
que sonham em representar a 35ª Oktoberfest de 
Santa Cruz do Sul.  
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