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O Consagrado concurso de beleza 

Rainha da Praia Internacional, 

realizado pela Prefeitura Municipal 

através da Secretaria de Desporto 

e Turismo recebeu um grande 

público na Praia das Areias 

Brancas no último domingo, 22 de 

fevereiro. Este ano o concurso 

completa 25 anos de uma 

trajetória de muito sucesso e foi 

prestigiado pelo Prefeito Luis Henrique Antonello, a 1º Dama Elisa Silva, secretários 

municipais, assessores, convidados especiais, familiares de candidatas de todo Estado e 

comunidade rosariense. O total de 17 belas mulheres abrilhantou o palco da Praia, sendo 

representantes dos municípios de Itaara, Cacequi, Selbach, Candelária, Santa Maria, 

Rosário do Sul, Alegrete, Carazinho, Cerro Branco, São Luiz Gonzaga, Jaguari, Taquari, 

São Gabriel, São Pedro do Sul e o país vizinho Uruguai. A Comissão julgadora que 

contou com a participação de vencedoras do concurso de outras edições e demais 

convidados, avaliou as candidatas em 4 quesitos: comunicação, beleza, desenvoltura e 

simpatia. Depois de realizados desfiles em conjunto e individual, ao som do Dj Sandro 

Peres, a comunidade rosariense conheceu a Musa mais linda do Rio Grande do Sul. Com 

1.73 de altura e 17 anos, Vitória Halberstadt Priebe, representante no município de Cerro 

Branco é a Rainha da Praia Internacional 2015. Em entrevista a imprensa local, a futura 

estudante de fisioterapia destacou sua emoção, “É uma realização, estou muito feliz, amo 

representar minha cidade no estado, comecei a concorrer há dois anos e participei de 

quatro concursos é algo que gosto muito”. A Chave da moto Biz 0KM foi entregue para 

vencedora em mãos pelo Prefeito Luis Henrique Antonello. As escolhidas Simpatia, 1ª 

Princesa e 2ª Princesa, são representantes dos municípios de Taquari, Rosário do Sul e 

Santa Maria. Francine Laltinger, Aline Castro e Aline Gonçalves receberam faixas, flores e 



chocolates. A Administração Municipal, através da Secretaria de Desporto e Turismo 

agradece a todos que compareceram no evento e contribuíram para sua grandiosa 

realização. 

 


