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A noite de domingo, dia 1º de setembro, foi marcada por muita emoção, 
encanto e glamour durante a escolha das soberanas da 35ª Oktoberfest, no 
Ginásio Poliesportivo, em Santa Cruz do Sul. Na presença de autoridades, 
familiares, amigos e ex-soberanas, as 14 candidatas apresentaram um ver-
dadeiro show de beleza, desenvoltura e cultura durante as apresentações. 

Após uma noite de muita dança, música, homenagens e despedidas, o 
trio de soberanas foi eleito. Ana Paula Bohnen foi coroada a rainha, rece-
bendo a faixa e a coroa da rainha da 34ª Oktoberfest, Ana Júlia Metz. Jayne 
Inês Heck e Graziela Schoeninger foram eleitas as princesas, recebendo 
as faixas de Alline Luiza Bellina e Bruna Gabriela Cruz, respectivamente. 
A corte deste ano já se destaca pela simpatia, pelo carisma e pela ale-
gria. Você, leitor, poderá conhecer mais sobre as beldades nas próximas 
páginas deste especial. 

ESPETÁCULO
O espetáculo de escolha das soberanas deste ano homenageou os 35 

anos do concurso, teve coordenação e direção artística  do produtor cul-
tural Sérgio Ávila e direção coreógrafa de Francelle Costa, do Jef’s Studio 
de Dança. Entre os destaques esteve a apresentação de uma coroa gigante 
que celebrou a história das cortes. Após, ex-soberanas, começando pela 
primeira, eleita em 1984, a rainha Cristiane Bublitz, surgiram no palco e 
desfi laram. Ao fi nal, as ex-soberanas foram agraciadas com fl ores. 

Para o presidente da Associação de Entidades Empresariais (Assemp) 
de Santa Cruz do Sul, Léo Henrique Scwingel, foi um evento emocionante, 
que transmitiu o que representa a Oktoberfest não só em termos de evento 
regional, mas também nacional. Segundo ele, sempre se busca dar muita 
importância à Oktoberfest. “Nos dedicamos o ano inteiro para receber 
mais de 400 mil pessoas em Santa Cruz do Sul”, sublinha.

Após o concurso, a agenda de divulgação da Festa da Alegria come-

çou. O trio visitou durante a manhã e tarde desta segunda-feira alguns 
veículos de comunicação. Com a temática “História, Cultura e Tradição, a 
35ª Oktoberfest ocorre de 9 a 20 de outubro, no Parque da Oktoberfest. 

Noite de encanto, magia e glamour

Após o concurso, a segunda-feira iniciou com divulgação da Festa Além do desfi le coletivo e individual, candidatas dançaram

Em clima de alegria, mas tam-
bém de ansiedade e emoção, as 
torcidas das 14 candidatas que 
concorreram aos títulos de rainha 
e princesas da 35ª Oktoberfest de 
Santa Cruz do Sul tomaram conta 
do Ginásio Poliesportivo e lotaram 
o espaço, animadas. Com balões, 
cartazes, luzes e um colorido todo 
especial no ambiente, aguarda-
vam o resultado mais esperado da 
noite, tanto para a melhor torcida 
quanto para quem seriam as no-
vas soberanas da Festa da Alegria. 

Além do novo trio, a noite foi 
marcada pela divulgação da me-
lhor torcida. Quem levou o troféu 
para casa foi a representante da 
candidata de número 6, Emanuela 
Thayná Schuster. 

A noite também teve a emo-
cionante despedida do trio de 
2018. A rainha Ana Júlia Metz e 
as princesas Alline Luiza Bellina 
e Bruna Gabriela Cruz, além de 
fl ores, aproveitaram para conferir 
o vídeo, preparado por elas mes-
mas. Foi um momento de emoção Emanuela ganha na torcida

Ana recebendo o carinho da mãe Márcia e do pai Alberto 

A torcida e a despedida Ana Paula Bohnen
Carisma, simpatia e jeitinho de menina espuleta de Ana Paula 

Bohnen cativaram os jurados durante o concurso para eleger a 35ª 
corte da Festa da Alegria. Ana Paula é aquela menina amável, com-
panheira, que está sempre disposta a ajudar e dar conselhos. Ana 
Paula, eleita a rainha, tem olhos azuis, cabelos loiros e 1,64 metro de 
altura. A bacharel em Ciências Contábeis se considera uma pessoa 
muito alegre e que adora ajudar as pessoas. Inclusive, sempre está 
junto das pessoas, “e é assim que quero receber nossos visitantes”, 
diz. “Quero representar e receber nossos visitantes com muita  alegria 
e paixão”, acrescenta. “Amo esta cidade e quero demonstrar tudo 
isso na Oktoberfest”, completa.

Desde cedo a jovem já cultivava o amor pela cultura alemã e o 
sonho de ser uma soberana. Ana Paula, ao lado dos pais e avós, par-
ticipava dos bailes de sociedade, sendo um orgulho viver e lembrar 
a origem alemã. Mais do que um sonho, foi uma realização para a 
jovem e também para a família.

Ana Paula Bohnen trabalha como auxiliar Administrativo e ven-
dedora na Mademake Materiais de Construção. A jovem de 23 anos 
é fi lha de Alberto e Márcia Heck Bohnen, e é do signo de Áries. Ana 
Paula representou o CFC Intelligence, a Mademake Materiais de Cons-
trução e Mabelle Salão de Beleza.

Para ela é inexplicável traduzir o que sentiu na noite da escolha, 
quando seu nome foi anunciado. “Meu coração transborda alegria. 
Foi muita alegria ouvir meu nome sendo chamado”, recorda. 
“Agora, eu quero fazer um óti- mo trabalho junto da Jayne e da 
Grazi para divulgar muito bem nossa festa”, projeta a rainha.

Rainha Ana Júlia e princesas Aline e Bruna foram homenageadas
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e gratidão pelo espírito de dever cum-
prido e por tudo que viverão e levarão 
na memória, ao longo das suas his-
tórias. Além da amizade consolidada 
entre elas, que será mantida sempre. 


