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Maria Eduarda, Miss Paulo Afonso Juvenil,
rumo ao Miss Teen Bahia 2018
Ela gosta de Matemática e quer ser engenheira
Antônio Galdino
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Quem
esteve divulgação
visitando o jornal
Folha
Sertaneja
neste mês em que
ele completa 14
anos de vida foi
uma linda jovem
que tem quase a
mesma idade do
jornal,
só
um
pouquinho
mais
velha. Em 1º de
Março, ela completa
16
anos.
Acompanhada
da
mãe
Dannielly,
Maria
Eduarda
Paulino da Silva
veio
dizer
que Maria Eduarda, Miss Paulo Afonso Juvenil
estará participando
do concurso Miss
Teen Bahia 2018, representando o município de Paulo
Afonso.

Maria Eduarda no jornal Folha Sertaneja

Ainda assim tão jovem, Maria Eduarda se mostra muito
determinada em seus propósitos. No final do ano
passado, com sua simpatia natural, conquistou o júri que a escolheu como a Miss Paulo Afonso
Juvenil.
Se esse é o seu sonho atual, mais próximo, seu olhar brilha ao vislumbrar as possibilidades no
futuro. Gosta muito de estudar e é aluna bolsista atleta (voleibol) do Colégio Montessori onde
cursa o 2º ano do Ensino Médio

Ela adora Matemática e sonha ser engenheira. Tem outros sonhos como conhecer os Estados
Unidos da América e o ex-presidente Barack Obama, a quem admira. Aqui, mais perto dela, tem
grande admiração pela mãe de quem se diz amiga e reconhece nela o seu empenho e
dedicação aos filhos.
Já leu e se encantou com a Cabana, de Willian P. Young
e gosta muito de ver filmes. Um que destaca é "Uma
Prova de Amor", um filme de Nick Cassavetes com
Abigail Breslin, Sofia Vassilieva, Cameron Diaz, Jason
Patric. Gosta de dançar, gosta de fazer amizades, de se
envolver em projetos sociais.
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Começou a tomar gosto pela passarela, estimulada pela
amiga Hirla Lima, atual Miss Teen Bahia que a incentivou
a se inscrever e participar do Concurso Miss Paulo
Afonso Juvenil, para o que recebeu também o incentivo
da mãe que a acompanha sempre e a acolhida de
Derinho Oliveira, promoter reconhecido na região onde
atua há mais de 25 anos.
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Maria Eduarda, Miss Paulo Afonso Juvenil

Esta
linda
sertaneja, de olhos
castanhos escuros e
cabelos castanhos
Maria Eduarda, Miss Paulo Afonso Juvenil
claros, 1,65m de
altura é paraibana
de Monteiro, filha de Magno Marlon da Silva e Dannielly
Correia Gonçalves Paulino mas mora em Paulo Afonso
desde Janeiro de 2016 onde estuda e ajuda a mãe que é
designer floral, e cerimonialista.

Com esse entusiasmo Maria Eduarda se prepara para mais uma vez se submeter aos rigorosos
critérios e exigências do júri na disputa do Concurso Miss Teen Bahia 2018, representando o
município de Paulo Afonso.
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O Concurso Miss
Teen Bahia 2018
será realizado no
mês de Abril nos
municípios de Paulo
Afonso e Glória. A
etapa baiana do
Concurso Miss e
Mister Teen Brasil
tem
como
coordenador
o
promoter
Derinho
Oliveira.
Os
vencedores
da
etapa baiana vão
concorrer
com

divulgação

representantes de
outros estados no
Concurso Miss e
Maria Eduarda, Miss Paulo Afonso Juvenil
Mister Teen Brasil
que será realizado em São Paulo de 09 a 12 de Outubro
de 2018 sob a coordenação geral de Gerson Antonelli.
Sobre essa sua participação na etapa baiana do Miss Teen 2018, Maria Eduarda reconhece
que “é uma oportunidade, mas ser miss não é só estética, é transmitir simpatia, ter
responsabilidade de estar representando o meu Estado, além de procurar incentivar outras
pessoas que nunca deixem de correr atrás dos seus sonhos”.
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