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Soberanas apresentam traje oficial
Vestidos, conhecidos 
na terça-feira, são 
inspirados na história 
construída pelos 
antepassados em 
Santa Cruz do Sul

No traje oficial, o avental representa a força e o trabalho do povo santa-cruzense

35ª OKTOBERFEST

A  Oktoberfest Santa 
Cruz busca manter 
as tradições alemãs 

com o propósito de preservar 
a herança cultural deixada 
pelos antepassados. Dessa 
forma, a temática do evento 
neste ano é História, Cultura 
e Tradição. Na noite de terça-
feira, dia 17, as soberanas da 
35ª Oktoberfest - rainha Ana 
Paula Bohnen, e as princesas 
Jayne Inês Heck e Graziela 
Schoeninger - apresentaram 
o traje oficial, confeccionado 
pelo Atelier dos Vestidos, 
durante jantar realizado no 
Restaurante Gruta dos Índios. 

De acordo com a proprie-
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tária do atelier, Caline Ma-
chado, os vestidos foram 
pensados em cada detalhe e 
carregam o tema “Os 35 anos 
de preservação da cultura 
alemã”. “O marco deste ano 
é o famoso avental, pois ele 
é a representação da força e 
do trabalho do povo santa-
cruzense. E não poderia faltar 
a folha de cevada bordada 
em dourado, que representa 
o sustento de uma terra pro-
dutiva”, detalhou. O avental é 
todo rendado e bordado com 
pérolas, miçangas, paetês, 
cristais e vidrilhos. 

Os vestidos ainda levam 
o tecido zibeline, nas cores 
marsala e dourado, e o tecido 
musseline pérola nas mangas, 
babados e barras. Além disso, 
foram utilizadas rendas fran-
cesa e guipir, bem como strass 
dourado. “É um conjunto de 
um traje típico alemão seme-
lhante aos de nossos antepas-

sados, mas com todo glamour 
e alegria que o trio de sobera-
nas representa”, frisou Caline. 
Ela ressalta, ainda, a presença 

de flores nos vestidos, que 
representam a feminilidade, 
bem como coroas, que são a 
realização do sonho das por-

ta-vozes do evento. A equipe 
responsável pela confecção 
dos trajes contou com oito 
profissionais.


