Saiba quem são as jovens
que carregaram a coroa em
30 edições da Oktoberfest:
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Ana Paula Bohmann, 22 anos. É natural de Blumenau
e mora no Bairro Vila Nova. É Analista de
Controladoria Junior e formada em Ciências Contábeis.
Altura: 1,75cm
Cabelos: loiros
Olhos: verdes
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Débora Christina Mathioni, 29 anos. É natural de
Blumenau e mora no Bairro da Gloria. É estudante
de Direito e estagiária na Procuradoria Federal.
Altura: 1,70cm
Cabelos: loiros
Olhos: castanhos
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CRITÉRIOS PARA CONCORRER À COROA
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L Ser blumenauense ou morar em
Blumenau por um período de, no mínimo, 24 meses
antecedentes ao concurso

2007

1991

L Ter 21 anos completos ou a completar até o 31 de dezembro
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deste ano. Candidatas emancipadas não são aceitas
L Ser solteira e jamais ter sido casada, mesmo que o casamento tenha

sido anulado. Também não pode ser separada, divorciada ou ter vivido
em situação de concubinato
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L Não ter filhos e não estar grávida
L Ter saúde, ser simpática e cooperativa, ter postura,
personalidade e conhecimento sobre a cidade e a festa para
promover a Oktoberfest e Blumenau em eventos, festas e
feiras estaduais, nacionais e internacionais
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L A candidata deverá ter,
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L A candidata deve estar elegante

L As pessoas querem vê-las

em um traje típico, ser simpática e,
acima de tudo, comunicativa

mesmo antes da final, então é
preciso educação e atender aos
turistas e visitantes da festa

L A fase é de ansiedade, mas é

preciso muita tranquilidade nos
dias que antecedem a decisão

L Muitos dos turistas exigem que

elas falem alemão, mas esse

Deise Emanuele Kraemer Troian, 22 anos. É natural de São
José do Cedro (SC) e mora no Bairro Vila Nova. Cursa Direito.
Altura: 1,70cm
Cabelos: loiros
Olhos: azuis
Flavia Regina Sedrez, 22 anos. É natural de
Blumenau e mora no Bairro Valparaíso. Formada
em Administração com ênfase em Comércio Exterior.
Altura: 1,80cm
Cabelos: loiros
Olhos: verdes
Kátia Schvabe, 22 anos. É natural de Blumenau e mora no Bairro
Fidélis. Trabalha como auxiliar administrativa e cursa Administração.
Altura: 1,86cm
Cabelos: castanhos
Olhos: azuis
Natália Martini, 28 anos. É natural de Blumenau e mora
no Bairro Escola Agrícola. É administradora.
Altura: 1,71cm
Cabelos: loiros
Olhos: castanhos
Ricaelle Alissa Obenaus, 21 anos. É natural de
Jaraguá do Sul e mora no Bairro Victor Konder.
É projetista e cursa Arquitetura e Urbanismo.
Altura: 1,68cm
Cabelos: castanhos claros
Olhos: verdes
Sheila Ewald, 22 anos. É natural de Blumenau e
mora no Bairro Salto do Norte. Cursa Direito e é cabeleireira.
Altura: 1,66cm
Cabelos: loiros
Olhos: azuis

DICAS PARA SER UMA RAINHA
Margaret do Nascimento trabalha há sete anos
acompanhando o concurso das realezas da Oktoberfest.
Dedica de dois a três meses na preparação das
candidatas para a final, dando suporte para que elas
possam estar aptas a promover a festa durante um ano.
Ela dá dicas de como se dar bem dias antes da final, já
que o nervosismo toma conta das concorrentes:

COMO É O JULGAMENTO

QUEM SÃO AS 11 FINALISTAS

As 30 realezas da Oktoberfest

quesito não é obrigatório e é
inconstitucional porque a festa é
brasileira
L No domingo, o dia é muito

corrido. É preciso ter
muito foco e fé

Susan Elisabeth Tiefensee, 20 anos. É natural de Blumenau e
mora no Bairro Badenfurt. Cursa Processos Gerenciais.
Altura: 1,72cm
Cabelos: loiros
Olhos: azuis
Tayene Amábile da Silva, 21 anos. É natural
de Blumenau e mora no Bairro Valparaíso. É
auxiliar administrativa e cursa Administração.
Altura: 1,78cm
Cabelos: loiros
Olhos: castanhos
Vanessa Fernanda Gonçalves, 24 anos. É natural de
Itajaí e mora no Bairro Passo Manso. Trabalha
como consultora de cosméticos e cursa Moda.
Altura: 1,65cm
Cabelos: loiros
Olhos: verdes

Cronograma
da noite

Julgamento

L No início do concurso,

jurados é formado
por nove pessoas,
indicadas pelo Parque Vila Germânica
e Secretaria de Turismo. As candidatas
serão avaliadas pelos quesitos postura,
desenvoltura na passarela, capacidade
de comunicação, beleza e simpatia.
Cada um dos jurados poderá dar duas
notas, de 5 a 10, para beleza e postura,
e depois para passarela, simpatia e
comunicação

domingo, as 11 finalistas
entrarão todas juntas no palco
do Setor 2. Elas vão dançar uma
música típica e serão analisadas
pela elegância e postura
L Depois, terão de discursar sobre

a Oktoberfest ou sobre a história,
cultura, arte, turismo ou economia
de Blumenau. Cada uma pode
optar por um dos temas e falar
por até um minuto e meio. É neste
momento que elas precisam ser
comunicativas e entender sobre a
cidade. De acordo com a diretora
de Eventos e Operações, Margaret
Nascimento, esta etapa é a mais
importante:
– É preciso saber que não é um
concurso de beleza, mas o trio
escolhido deve promover bem o
evento.
L Na terceira e última entrada, elas

desfilam todas juntas

L O corpo de

Decisão
L As candidatas que

tiverem a maior soma de
pontos por jurado, são
eleitas: 1ª lugar fica com a Rainha, 2º
lugar com a 1ª Princesa e 3º com a 2ª
Princesa. Caso ocorra empate entre as
candidatas, cabe ao presidente da mesa
julgadora o desempate.
L No final, o trio vencedor entra

para receber a coroação e passa a
representar a 31ª Oktoberfest

OS PREPARATIVOS

A PREMIAÇÃO

L O período de inscrições ocorreu de 15

Por promover a 31ª Oktoberfest,
as três eleitas recebem prêmios:

a 31 de julho deste ano
L As 11 finalistas foram escolhidas no dia

22 de agosto, quando 27 jovens tentaram
o sonho de fazer parte da realeza da
festa
L Em setembro, as 11 candidatas

L Prêmio em dinheiro:

Rainha

1ª Princesa 2ª Princesa

R$ 10 mil R$ 6 mil R$ 3 mil
L Para a rainha: convite para
acompanhar no camarote o desfile do
das campeãs no Carnaval do Rio de
Janeiro, em 2014

fizeram curso de auto maquiagem,
sobre Blumenau e o roteiro histórico da
cidade, de oratória, de conduta social,
participaram de um jantar-aula e fizeram
workshop de dança

L Kit maquiagem para todas as eleitas

L No mês de outubro, elas participaram

L Um ano de academia para as três

dos desfiles da Oktoberfest, de ensaios
para o concurso final e deram entrevistas
nos meios de comunicação

VOCÊ SABIA?
L Raquel Tolardo foi Rainha da
Oktoberfest em 2001, posou para
publicações como o site The Girl e a
revista VIP. Atualmente, trabalha como
modelo em campanhas publicitárias
L Das 30 realezas, apenas três foram

morenas
L Em 2007, a eleição da rainha Michelly

Elli Cisz para a 25ª Oktoberfest gerou
polêmica. Na época, morava há seis anos
em Blumenau, mas é natural de Toledo,
no Paraná
L Os trajes usados na final são cedidos

pelo Parque Vila Germânica
L Durante o reinado, as eleitas não
podem participar de outros concursos

L Um book fotográfico para cada uma

delas
L Da Vila Germânica, elas recebem
coroa de prata, banhada em ouro com
strass e a faixa
L Ajuda de custo de

R$ 1,1 mil

mensais por um ano
L Entrada gratuita vitalícia na festa

