
GERAL 09ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2019

Mariana Iser concorre no Miss RS
Jovem irá representar Vera Cruz no mais importante concurso de beleza do Estado. Primeira seletiva é domingo
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Candidata visitou, na tarde de quarta-feira, o prefeito Guido Hoff, de quem recebeu motivação

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

CONCURSOS

SECRETÁRIOS

CÂMARA APROVOU

Santa Cruz 
tem mudanças 
no alto escalão

Guarda Municipal 
passa a ter mais 
poder em Sta. Cruz

DISPUTA

Olhos castanhos, 1,78 de 
altura, cintura de 68 centíme-
tros e 25 anos. Esse é o perfil 
da candidata que irá repre-
sentar Vera Cruz no Miss 
Rio Grande do Sul, que tem 
a primeira etapa neste fim de 
semana, na cidade de Canoas. 
Filha de Gilmar e Dóris Iser, 
Mariana Iser irá esbanjar be-
leza e carisma para, além de 
conquistar os jurados, levar o 
nome da Capital das Ginca-
nas para todo o Estado.

Para isso, os últimos dias 
têm sido de preparação. “Já 
fazia academia, então, só mo-
difiquei o objetivo dos treinos 
e cuido mais da alimentação, 
evitando carboidratos, doces 
e frituras”, conta ela, que 
recentemente teve aulas de 
passarela com Emanuela 
Schuster, além de tratamentos 
estéticos, tanto facial quanto 
corporal, clareamento dental 
e mudança nos cabelos.

Embora acostumada com 
as passarelas, sobretudo pelos 
concursos que já participou e 

venceu, a exemplo do Musa 
do Sol, em 2014, Mariana 
confessa que “dá aquele frio 
na barriga, uma mistura de 
ansiedade com felicidade”. 
Neste concurso, o que mais 
inquieta a vera-cruzense, 
aliás, é saber de sua grandio-
sidade, da proporção que ele 
tem e da responsabilidade de 
bem representar a cidade.

E se depender de moti-
vação, ela terá de sobra. Na 
tarde de quarta-feira, dia 9, 
antes da sessão de fotos, a 
candidata recebeu os votos 
de apoio do prefeito Guido 

Hoff. No gabinete, ele brin-
cou com Mariana e disse que 
logo logo fará uma nova foto, 
colocando a faixa de Miss RS 
na jovem. 

O CONCURSO
A primeira seletiva, com 

cerca de 60 meninas de cida-
des do Rio Grande do Sul, 
será em Canoas, neste domin-
go, dia 13. Dali classificam 
20, que desfilam no dia 25 
de janeiro, em Gramado, na 
Serra, onde acontece a grande 
final. A última vez que Vera 
Cruz teve representante no 
concurso foi no ano de 2007. 

Na época, concorreu Suzana 
Schwengber, que em 2008 foi 
eleita rainha do município.

Mariana Iser já é íntima das 
passarelas. Desde criança, 
esbanja beleza e simpatia. 
Confira os títulos.

Glamour Baby - 1998 
Rainha Mirim Anchieta 
Rainha Juvenil Anchieta 
Musa do Sol - 2014 
1ª princesa Broto Cristal das 
Águas - 2015

Após aprovado na Câ-
mara de Vereadores o pro-
jeto que cria a Secretaria 
de Cultura de Santa Cruz 
do Sul, o prefeito Telmo 
Kirst nomeou como titular 
da pasta o atual secretário 
de Fazenda, Edemilson 
Severo. Segundo Telmo, 
a escolha do nome deu-se 
devido ao bom trânsito 
de Edemilson junto aos 
membros da comunida-
de cultural. No lugar de 
Edemilson assume o atual 
secretário de Comunicação, 
Délsio Meyer, que seguirá 
também com a chefia de 
Gabinete. O posto deixado 
por Meyer será novamente 
ocupado pelo atual secre-
tário de Saúde, Régis de 
Oliveira Júnior, que vai 
acumular as duas pastas. 
A medida visa compensar 
financeiramente a criação 
do cargo de secretário de 
Cultura.

A Câmara de Vereadores 
de Santa Cruz votou na 
terça-feira o projeto de lei 
que amplia os poderes da 
Guarda Municipal. De auto-
ria do Executivo, a proposta 
teve voto contrário apenas 
de Mathias Bertram. Com 
o resultado, a Guarda Mu-
nicipal poderá atuar na fis-
calização de trânsito e terá 
ações, que já eram realiza-
das, regulamentadas, como 
o policiamento preventivo. 
A partir da aprovação, tor-
na-se de responsabilidade 
dos Guardas Municipais, 
por exemplo, a confecção de 
autuações de trânsito e am-
bientais. Conforme o coor-
denador da Guarda, Estor 
Luiz Iochins, os 71 agentes 
já têm formação para atuar 
no patrulhamento preven-
tivo. Haverá necessidade, 
apenas, de um curso de 210 
horas aula para capacitação 
de situações de trânsito. O 
projeto ainda dispõe sobre o 
concurso e curso de forma-
ção de Guarda Municipal 
e majora o percentual do 
adicional de risco de vida 
para os Guardas Municipais 
e Inspetores da Guarda. 

“
Dá aquele frio na 
barriga, uma mistura 
de ansiedade com 
felicidade.”

MARIANA ISER
candidata ao Miss RS


