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O consagrado 

evento realizado 

no município há 41 

anos, o Rainha da 

Praia das Areias 

Brancas, ocorreu 

na tarde do último 

domingo, 18 de 

janeiro. A Praia 

das Areias 

Brancas, recebeu 

criadores do evento, assessores, instituições representadas, patrocinadores e familiares 

das 13 concorrentes. A Comissão julgadora composta por 5 jurados escolheu as finalistas 

norteada em 3 quesitos: beleza, desenvoltura e comunicação. Todas as candidatas 

efetuaram entrevista com os jurados e após desfile coletivo e individual. O Prefeito, Luis 

Henrique Antonello, a 1ª Dama, Elisa Silva, secretários municipais e demais autoridades 

também compareceram para prestigiar o belíssimo evento de beleza. O título de simpatia 

escolhido por todas as participantes do concurso foi destinado à candidata de nº10, Aline 

Oliveira Schima. As candidatas de nº13 e nº06, Adriana de Melo de Menezes e 

DarcielliCenta receberam as faixas de 2ª e 1ª princesa, além de flores e brindes vindos de 

lojas do comércio local. A grande vencedora da 41ª Rainha da Praia das Areias Brancas 

2015, foi a candidata de nº 02, Aline de Castro da Silva de 17 anos. Em entrevista a 

Assessoria de imprensa da Prefeitura, Aline destacou a emoção do título, “Estou muito 

feliz de continuar representando minha cidade e seguir em frente para o Rainha da Praia 

Internacional. Tive ajuda dos familiares e amigos, vinha me preparando desde a ano 

passado onde também disputei o concurso”. A Secretária de Desporto e Turismo, Andrea 

Irion Ribeiro, salientou o referencial do município na região, “Rosário do Sul é uma cidade 

que recebe diversos turistas, somos agraciados pela praia e trabalhamos para que todos 

os eventos sejam bem realizados, como foi o de hoje, praia lotada, comunidade 



prestigiando esse grande evento do município”. A Rainha da Praia das Areias Brancas 

2015, Aline de Castro da Silva, recebeu um cheque no valor de R$1.000,00 (mil reais), 

flores e diversos brindes.O evento é uma promoção do governo do município, tem 

realização das secretarias de Desporto e Turismo, Obras Urbanas e Saúde, e contou com 

o apoio da Brigada Militar, e lojas do comércio local. Aline Castro representará Rosário do 

Sul no concurso de beleza Rainha da Praia Internacional que será realizado no dia 22 de 

fevereiro, na Praia das Areias Brancas. 


