
ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2019 SOBERANAS OKTOBERFEST | 04

Jayne emoldurada pelos pais Rosita e Vilmar Heck Graziela recebendo todo o amor e carinho dos irmãos

Desde criança, Jayne Inês Heck, de 22 anos, acompanhava as 
escolhas de soberanas da Oktoberfest e Feirasul. Desde pequena, 
quando dançava no grupo de dança alemã da escola, já acorda-
va ansiosa para se apresentar na Festa da Alegria. No domingo 
à noite pôde vivenciar este momento ainda mais de pertinho e 
realizar um sonho de menina: ser uma soberana da Oktoberfest. 
Formada em Administração pela Faculdade Dom Alberto, a jovem 
de 1,79 de altura, olhos verdes e cabelos loiros, cativou pela alegria 
e espontaneidade. 

Atualmente, Jayne é auxiliar administrativa na Pontual Serviços 
Médicos. Nascida na terra da Oktoberfest, é fi lha de Vilmar Roque 
e Rosita Suzana Heck, é do signo de Câncer. Na noite de domin-
go, no Ginásio Poliesportivo, representou Dra. Jaqueline Barboza 
Dermatologista, Cabelos e Arte Centro de Beleza e Escritório 
Contábil Scheffer.

Após ouvir seu nome ser anunciado por Sandro Viana, Jayne 
era só alegria. “Estar no trio de soberanas é uma emoção muito 
grande. Um sentimento imensurável”, descreve. “A partir de agora, 
espero que façamos um bom trabalho”,adiantou. 

A jovem se descreve uma pessoa responsável, alegre e amiga 
de todos. Além disso, é determinada, amável e persistente. Ela já 
teve a oportunidade de representar Santa Cruz do Sul como Miss 
Alemanha e no domingo mostrou o quanto estava preparada para 
então ser coroada princesa da Festa da Alegria. “Pretendo repre-
sentar bem a Oktoberfest”, reforça. Jayne é hoje mais do que a 
princesa da Oktoberfest, é amor pela cultura, dança e bandinhas.
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O sonho de ser soberana da Oktoberfest também se tornou 

realidade para Graziela Schoeninger, de 27 anos. A aquariana de 
1,62 de altura, manequim 36, olhos castanhos e cabelos loiros, não 
escondeu a alegria em ter sido anunciada como uma das princesas 
da Festa da Alegria. Para buscar a realização do sonho, Graziela 
contou com o apoio dos irmãos, de familiares e amigos, além da 
força maior, iluminada pelos pais Nelli e Edo, que apesar de não 
estarem mais presentes fi sicamente, a abençoaram do céu. 

Graziela, que tem bacharelado em Biblioteconomia e é pos-
graduanda no mesmo segmento, é natural de Venâncio Aires, mas 
é em Santa Cruz que busca alcançar seus sonhos e se realizar. 
Cidade que lhe acolheu de braços abertos. 

Representando o Frigorífi co Gassen, CFC Celso e MadeGass, 
Graziela disse estar muito feliz. “O trio é maravilhoso. Durante  o 
concurso fi quei próxima da Ana Paula e da Jayne, então com cer-
teza faremos um belíssimo trabalho na 35ª Oktoberfest”, adiantou.

“Quero representar da melhor forma possível juntamente das 
gurias. Quero contagiar com sorrisos, embalar as pessoas ao ritmo 
de um trabalho leve”, projeta. Preparada após já ter participado 
do concurso, a jovem sentiu-se realizada por alcançar um grande 
sonho projetado desde a infância e disse-se uma pessoa compro-
metida, simples, humildade e muito batalhadora. “Consegui realizar 
um sonho, mas graças à equipe que tive na retaguarda”, reforça.

Apaixonada por livros e animais de estimação, a bibliotecária 
ama tudo o que faz e podem ter certeza que não será diferente 
durante seu reinado.
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