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Otávio Rocha já está em festa e exalta neste 
sábado, dia 7 de janeiro, a beleza da mulher 
do interior. É chegado o momento mais aguar-
dado para as seis jovens que desde dezembro 
almejam os títulos de rainha e princesas da 
13ª Festa Colonial da Uva (Fecouva) e 3ª 
Festa do Moranguinho, eventos memoráveis 
para o distrito e que neste ano lembram o 
cinquentenário dessa celebração iniciada em 
1966. A escolha das soberanas terá como pro-
tagonistas as embaixatrizes Andressa Ferrari, 

Noite de gala em Otávio Rocha
Seis candidatas 
desfilam sábado 

em busca das 
coroas de rainha 
e princesas da 

Festa Colonial da 
Uva e da Festa 

do Moranguinho. 
São elas, da 

esquerda para a 
direita, Kellen 
Casagranda, 

Andressa 
Ferrari, Evelyn 

Marzarotto, 
Ingrid Molon, 

Letícia Debastiani
e Gabriela Boff
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Evelyn Visentin Marzarotto, Gabriela Letícia 
Boff, Ingrid Spuldaro Molon, Kellen Piroli 
Casagranda e Letícia Debastiani (confira nas 
próximas páginas os perfis das candidatas). 
O evento inicia às 21h, no Grêmio Esportivo 
Otávio Rocha.

Antes de subirem à passarela, as seis 
jovens terão, a partir das 18h, um coquetel 
com a comissão julgadora, formada por nove 
convidados da região, seguido de entrevis-
tas individuais que avaliarão a cultura das 
candidatas. Na passarela, as embaixatrizes 
serão avaliadas em quesitos como beleza, 
simpatia, empatia com o público, postura, 

elegância, passarela e desenvoltura. O trio da 
12ª Fecouva, a rainha Tailine Bedin Molon e 
as princesas Caren Molon e Thaísa Scopel, 
coroarão as novas soberanas que devem ser 
conhecidas por volta das 23h30min.

Este é o primeiro evento da Fecouva 2017, 
que terá programação de 18 a 26 de fevereiro 
com muita gastronomia, desfile de carros 
alegóricos, exposições e shows. De acordo 
com o presidente da Festa, Darci Dani, após a 
escolha do trio se inicia um intenso período de 
divulgação pelo Estado. “Temos boa procura 
por ingressos para a escolha, ou seja, é um 
bom início da Fecouva 2017, com a especial 

integração da comunidade”, destaca Dani. A 
escolha terá ainda um momento especial, alu-
sivo aos 50 anos da Festa Nacional da Vindima 
(Fenavindima). Após, haverá animação com a 
sonorização Transamérica.

Os ingressos para o evento estão disponí-
veis com as candidatas, ou na loja Chocolate 
com Arte, em Otávio Rocha, por R$ 20 
(individual) ou R$ 100 (mesa para quatro 
pessoas). No local também haverá ingressos 
para venda. Reservas e informações na sub-
prefeitura de Otávio Rocha, pelos telefones 
3279.1298 ou 3279.1069, ou na fanpage do 
Facebook Fecouva 2017.
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Entidade que representa: Grupo de Jovens 
Jucri de Otávio Rocha.

Idade: 19 anos. 
Escolaridade: É estudante do curso de 

Administração.
Filiação: Dalvina Trentin Ferrari e Antoni-

nho Ferrari.
Porque quer ser rainha da Fecouva: 

Desejo ser rainha para divulgar as tradições 
da uva, vinho e morango. Valorizar a mulher 
agricultora e poder representar a juventude do 
interior, que além de buscar crescimento, con-
tinua engajada em questões culturais e sociais.

Importância da Fecouva: A Festa Colonial 
da Uva e do Moranguinho agrega religiosida-
de, gastronomia e tradição italiana, valorizan-
do, assim, a agricultura familiar e o trabalho 

comunitário em prol do desenvolvimento do 
turismo local.

Personalidade que admira: Michele 
Obama.

Lugar que gostaria de conhecer: Itália, 
podendo conhecer os locais que deram origem 
a nossa história, tanto cultural quanto religiosa 
e, principalmente, o legado com videiras que 
tanto nos orgulhamos.

Hobby preferido: Assistir filmes, estudar 
e passear com a família, o namorado e os 
amigos.

Como você se define em poucas palavras: 
Sou sonhadora, determinada e busco o apri-
moramento pessoal e profissional ao mesmo 
tempo, valorizando o convívio familiar e 
comunitário.

Entidade que representa: Grêmio Esportivo 
Otávio Rocha. 

Idade: 20 anos.
Escolaridade: É estudante do curso de Ar-

quitetura e Urbanismo.
Filiação: Arlete Angelina Visentin Marzarot-

to e Valter Marzarotto.
Porque quer ser rainha da Fecouva: Ser 

rainha da Fecouva e da Festa do Moranguinho, 
além de ser uma honra, é a oportunidade de re-
presentar e trabalhar, com a minha comunidade, 
na promoção de nossa maior festa. Poder home-
nagear o árduo trabalho de nossos produtores 
que, fundamentados na cultura herdada dos 
imigrantes, são responsáveis pela produção de 
nossos mais ilustres frutos, a uva e o morango. 
Além disso, poder exprimir aos visitantes todas 
as belezas de nossa terra e a hospitalidade de 
nosso povo.

Importância da Fecouva: Embasada na 
cultura de nossos imigrantes italianos e realizada 

com o auxílio de toda a comunidade, a Fecouva, 
uma das primeiras festas dedicadas ao cultivo 
da uva na região, surgiu para enaltecer Otávio 
Rocha, seu povo e sua tradição. Como uma 
homenagem a nossos antepassados e a nossa 
expressiva produção agrícola, ela expõe a todos 
os visitantes a garra, o trabalho e a dedicação de 
nosso povo, exaltando nosso potencial turístico 
e gastronômico, nossa terra, nosso trabalho e 
nossas virtudes.

Personalidade que admira: A arquiteta 
Zara Hadid.

Lugar que gostaria de conhecer: Florença, 
na Itália.

Hobby preferido: Jogar futebol.
Como você se define em poucas palavras: 

Sou uma pessoa muito tranquila e ligada à fa-
mília e amigos. Sou dedicada, muito detalhista 
e extrovertida. Gosto das coisas boas da vida e 
procuro sempre fazer o meu melhor em tudo o 
que me envolvo.

FOtOs dIvuLGAçãO

Andressa Ferrari Evelyn Visentin Marzarotto
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Entidade que representa: Comunidade 
de São Luiz da 9ª Légua.

Idade: 18 anos.
Escolaridade: É estudante do curso de 

Publicidade e Propaganda.
Filiação: Vanderléia Zanesi Boff e Gel-

son José Boff.
Porque quer ser rainha da Fecouva: 

Quero bem representar a nossa festa que 
tanto nos orgulha, ajudando a divulgar 
a história e a força do trabalho da nossa 
gente.

Importância da Fecouva: Festa que 
celebra a história e a integração de nossas 

comunidades, exaltando suas tradições, 
gastronomia típica, hospitalidade e reli-
giosidade, bem como o árduo trabalho de 
nossos agricultores.

Personalidade que admira: Minha avó 
Ilda Zeda Andreazza Boff, exemplo de 
mulher simples e batalhadora.

Lugar que gostaria de conhecer: Itália, 
para conhecer um pouco mais as raízes que 
carrego comigo.

Hobby preferido: Ler e cozinhar.
Como você se define em poucas pala-

vras: Menina meiga, calma, dedicada e que 
luta por seus objetivos.

Entidade que representa: Capitel São 
João Batista.

Idade: 19 anos.
Escolaridade: É estudante do curso de 

Economia.
Filiação: Marisete Spuldaro Molon e 

Vani Molon.
Porque quer ser rainha da Fecouva: 

Ser rainha da Fecouva é um sonho que 
cultivo em meu coração desde a infância, 
quando acompanhava minha avó Odila Stu-
ani Molon na confecção dos trajes típicos 
das soberanas. Nas edições seguintes da 
festa, percebendo o envolvimento e todo 
o trabalho tanto de minha família quan-
to da comunidade de Otávio Rocha nas 
realizações da festa, me despertou ainda 
mais a vontade de representar a história, 
a tradição, a cultura, a garra e a força do 

nosso povo.
Importância da Fecouva: A nossa festa 

maior exalta o agricultor, a uva, o morango 
e o vinho, além de manter viva e valorizar 
a cultura e as tradições deixadas pelos 
imigrantes italianos. A Fecouva envolve 
e une toda comunidade, divulgando nossa 
farta gastronomia italiana, a religiosidade, 
as belezas naturais, o acolhimento do povo, 
despertando em cada visitante a alegria de 
celebrarmos esta festa.

Personalidade que admira: Achile 
Molon, meu avô, pelo seu exemplo de vida.

Lugar que gostaria de conhecer: Itália.
Hobby preferido: Jogar futebol, ler e 

estar com a família.
Como você se define em poucas pala-

vras: Persistente, responsável, dedicada e 
otimista.

Gabriela Letícia Boff Ingrid Spuldaro Molon
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Entidade que representa: SER Duque 
de Caxias da Linha 60.

Idade: 18 anos.
Escolaridade: É estudante do curso de 

Arquitetura e Urbanismo.
Filiação: Maria Piroli Casagranda e 

Fernando João Casagranda.
Porque quer ser rainha da Fecouva: 

Quero ser rainha, pois gostaria, com a 
comunidade, divulgar a Festa Colonial 
da Uva e do Moranguinho para outras 
cidades, outras culturas e mostrar o 
quanto que Otávio Rocha tem de bom e 
maravilhoso para oferecer.

Importância da Fecouva: A Fecou-

va brinda o que produzimos e festeja 
a colheita da uva, com a do morango. 
Também traz conhecimento às pessoas 
de como são produzidos estes frutos 
que orgulham tanto o agricultor e, não 
por último, resgata a cultura da família 
italiana.

Personalidade que admira: Meus 
pais e avós.

Lugar que gostaria de conhecer: 
Alemanha.

Hobby preferido: Ouvir música.
Como você se define em poucas 

palavras: Responsável, criativa e bem 
família.

Entidade que representa: Comunidade 
de Santa Justina.

Idade: 20 anos.
Escolaridade: É estudante do curso de 

Administração.
Filiação: Bernardete Trentin Debastiani 

e Ademir José Debastiani.
Porque quer ser rainha da Fecouva: 

Para poder representar minhas origens, 
história e cultura. Quero ser rainha para 
transmitir a alegria e a emoção da festa, 
além de compartilhar as riquezas do nosso 
município. Não medirei esforços para cum-
prir com meu dever, que certamente será um 
grande aprendizado.

Importância da Fecouva: Manter e va-
lorizar a tradição da cultura italiana. Desen-

volver o turismo do município, colocando 
na vitrine os produtos da comunidade e as 
diversas culturas, como a vitícola, além da 
gastronomia. É desenvolver e receber bem o 
visitante, conforme a comunidade já pratica.

Personalidade que admira: Pessoas 
sinceras, honestas e dedicadas.

Lugar que gostaria de conhecer: Caribe.
Hobby preferido: Passear, estudar e ter 

minha família e amigos comigo.
Como você se define em poucas pala-

vras: Defino-me como uma pessoa sonha-
dora e determinada. Busco, por meio do 
meu trabalho e determinação, alcançar meus 
objetivos por merecimento e acredito que 
somente lutando pelo que se deseja podemos 
ser seres humanos completos e felizes.

Kellen Piroli Casagranda Letícia Debastiani


