Jornal do Brás

Bairro agora tem Miss Brás
21-Dez-2018

Elegância
exalta o Juventus
Foi uma festividade adornada de luxo e beleza, bem à
altura do glamour do famoso clube grená moquense.

Eleitas
dia 27 de novembro, a Miss Brás Bicentenário, italianíssima da Calabria,
Congetina Mazzei, com seus 80 anos foi coroada no Jantar Oscar Dourado, ao lado
da 1ª Princesa Vera Lourdes Dornelas e 2ª Princesa Roseli Martins.
As
faixas da consagração foram ofertadas pela super badalada costureira Elisete,
da Bela Vista, presente no evento, coroando as vencedoras.
A
Miss Osasco, Melissa Coelho, também subiu ao palco ao lado das coroadas.
Elisete, assim se pronunciou: “Obrigada pela oportunidade, foi um prazer
participar da coroação”. Outro que colaborou com a premiação foi o promoter
Renato Cury, que disse: “Parabéns ao Jornal pelo trabalho maravilhoso”. Em
2019, Renato promete fazer os Concursos da Melhor Idade, Teen e Plus Size em
parceria com o Jornal do Brás.
Em
seguida, a Miss Brás e as Princesas falaram. A primeira foi Roseli: “Quero
agradecer a todos que votaram em mim. Agradeço a Deus e a todos por me elegerem
e me fazerem tão feliz hoje”. Depois, Vera Lourdes. “Fui muito bem recebida,
adorei. Muito obrigada”. Por fim, a ganhadora do título Miss Brás, Congetina:
“Eu não esperava, gostei demais. Deus me iluminou”.
Em seguida, Congetina disse, emocionada, em sua mesa,
ao Jornal do Brás: “Foi lindo. Passei muitos problemas, mas estou feliz com a coroação.
Faleceu meu filho e eu levei uma chacoalhada”, disse ela, italiana da Calabria,
que chegou aos 18 anos ao Brasil e é casada com o Antonio, bastante orgulhoso
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com o título. Congetina tem três filhos: Flavio, Costabile e Gianfranco e é moradora
do Parque São Lucas.
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