
Tangaraense Luiza Figueiredo 
participa do Miss Mato Grosso

NESTA QUINTA 

A nova Miss Mato Grosso 
será escolhida nesta quinta-
feira, 14, no Hotel Fazenda 
Mato Grosso, em Cuiabá, du-
rante a 60º edição do concur-
so. A vencedora desta edição 
ganhará, além da coroa, uma 
bolsa de estudos no valor de 
R$ 40 mil e a inscrição para 
participar do Miss Brasil.

Um dos produtores do 
evento, Warner Willon disse 
que, este ano, 19 represen-
tantes de municípios do Es-
tado participam do evento, 
entre elas a Miss Tangará 
da Serra, Luiza Figueiredo, 
de 26 anos, que disputa o 
título ao lado de candidatas 
de Acorizal, Cuiabá, Distrito 
do Coxipó do Ouro, Chapa-
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da dos Guimarães, Campo 
Novo dos Parecis, Campo 
Verde, Sinop, Primavera do 
Leste, Rondonópolis, Que-
rência, Santo Antônio do 
Leverger, Várzea Grande, 
Sapezal, Pedra Preta, Para-
natinga, Lucas do Rio Verde, 
Poconé e Nossa Senhora do 
Livramento.

Em entrevista, Willon dis-
se que o concurso seguiu as 
mudanças da sociedade e a 
evolução da mulher perante 
a mesma e, para ser coroada 
Miss Mato Grosso, a can-
didata precisa unir beleza, 
contemporaneidade e sim-
patia. “A miss deixou de ser 
um estereótipo de mulher. 

Não é mais um concurso 
estereotipado e é isso que 
queremos transmitir às pes-
soas”, disse Willon.

O produtor contou que 
uma demonstração da mu-
dança pela qual o evento 
passou pode ser observa-
da na altura das misses e 
candidatas. De acordo com 
ele, uma mulher que mede 
1,60m de altura, por exem-
plo, pode se tornar miss atu-
almente. 

Outra novidade da 60º 
edição do Miss Mato Grosso 
é de que o evento foi nova-
mente voltado para o setor 
de estética. “Antes, os patro-
cinadores eram convidados 
para compor o júri. Neste 
ano, a bancada julgadora 
será formada por profissio-
nais da área de estética da 
Capital”, disse.

O júri técnico será o res-
ponsável por escolher as dez 
semifinalistas entre as 19 
candidatas, que serão elimi-
nadas durante essa semana. 
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