
minada voltar à competição”, 
comenta a vera-cruzense, 
ainda com poucos detalhes 
de como irá funcionar. “A 
final começa dia 21 e vão ser 
eliminadas três participantes 
por dia, até chegar no dia 25, 
quando conheceremos a Miss 
RS 2019”, frisa. A decisão do 
concurso será transmitida 
pela TV Bandeirantes.

A SELETIVA DE DOMINGO
Embora as provas tenham 

iniciado só no fim da tarde do 
último domingo, a agenda de 
Mariana foi intensa ao longo 
de todo o dia. Teve ensaios e 
momento para conhecer as 
outras candidatas. Às 18 horas 
ocorreu a apresentação aos 
jurados e, logo depois, a prova 
de biquíni e de gala, quando 
as 20 meninas desfilaram de 
vestido. O anúncio de que 
Mariana estava na final foi por 
volta das 21 horas. “Foi tenso. 
Só restavam duas vagas e ain-
da não haviam me chamado. 
Fazia cálculos de mãos dadas 
com as outras que restavam. 

AS FINALISTAS
Laura Kerstner, de Pelotas;

Mariana Iser, de Vera Cruz;

Patrícia Padilha, de Alpestre;

Maria Carolina Lemes Vidal, 
de Gramado;

Bruna Cocco, de Santa Maria; 

Gabrielle Maldana, de Porto 
Alegre;

Maria Flávia Dias Flores, de  
Taquari;

Lilian Welter, de Alegrete;

Bianca Scheren, de Estrela;

Marcia dos Santos, de Piratini; 

Pauline Stenge, de Osório; 

Camila Zabloski Moraes, de 
Farroupilha;

Eduarda Poleze, de Quaraí.

“
Foi tenso. Só restavam 
duas vagas e ainda não 
haviam me chamado. 
Fazia cálculos de mãos 
dadas com as outras que 
restavam. E, então, fui 
chamada. Ouvi os gritos 
da minha torcida. Foi 
muita gente. Deu uma 
sensação de alívio.”

MARIANA ISER
finalista do Miss RS
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Mariana se classifica no Miss RS

Em Santa Cruz, uma vaga para o concurso do Banrisul

Candidata de Vera Cruz está entre as 13 finalistas, que desfilam novamente a partir do dia 21. Decisão será dia 25
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Vera-cruzense teve agenda intensa em Canoas, no domingo

Inscrição deve ser feita pelo site do banco

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

BELEZA LOCAL

OPORTUNIDADE

Mariana Iser está cada vez 
mais perto da faixa de Miss 
Rio Grande do Sul. A candida-
ta de Vera Cruz participou da 
primeira seletiva do concurso 
no domingo, em Canoas, e 
ficou entre as 13 finalistas. 
Agendada para o dia 25 de 
janeiro, a grande final não será 
mais em Gramado, mas em 
Porto Alegre, nos estúdios da 
Band. Este ano, conta Mariana 
Iser, de 25 anos, haverá uma 
novidade: a imunidade, em 
que o público tem vez. “A 
hastag (#) mais utilizada dará 
a chance de uma menina eli-

· EXCURSÃO
A Associação Alegria de Viver 
fará inscrições para excursão 
com destino para a praia Ar-
roio Silva, a partir do dia 22 
de janeiro, das 9 às 16 horas, 
sem fechar ao meio-dia, 
nas terças e quartas-feiras. 
As inscrições vão até o fim 
de fevereiro, no Centro de 
Convivência.

· MILHO
A Secretaria de Desenvol-
vimento Rural de Vera Cruz 
informa que chegou na sex-
ta-feira, dia 11, as últimas 
variedades de semente de 
milho que haviam sido enco-
mendadas. LG, Santa Helena, 
Sempre e Semeali podem 
ser retiradas pelos produto-
res que haviam solicitado a 
encomenda. Após a retirada 
de todos os produtores que 
encomendaram, as sobras 
serão repassadas aos inte-
ressados.

· VAGAS DO SINE
A agência do SINE de Vera 
Cruz tem vagas disponíveis: 
cuidadora de idoso (disponi-
bilidade de horário); auxiliar 
de eletricista; auxiliar de 
produção (Mor); promotor 
de vendas PCD (pessoa com 
deficiência); auxiliar de cozi-
nha para trabalhar em Porto 
Alegre; garçom / garçonete 
apara trabalhar em Porto 
Alegre; fichas da Souza Cruz. 
O SINE fica na rua Ipiranga, 
648. Telefones: (51) 3718-
4040 e 3718-2830.

· TALÃO
A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural de Vera Cruz in-
forma que o produtor deverá 
apresentar o seu talão até o 
dia 15 de março para a coleta 
de informações para o cálcu-
lo do índice de participação 
do município no retorno do 
ICMS  e para a atualização do 
cadastro do estabelecimento 
rural. Importante que os 
produtores não deixem para 
última hora para evitar filas e 
a demora no atendimento.

· PRÓTESE DENTÁRIA
A Clínica de Odontologia da 
Unisc está com vagas abertas 
para pessoas que necessitam 
de avaliação para prótese 
total superior e inferior (den-
tadura). Os interessados de-
vem entrar em contato pelo 
telefone (51) 3717-1115, 
até o dia 25 de janeiro, para 
agendar avaliação.

AGENDA

Quem pretende realizar o 
concurso do Banrisul tem até 
esta terça-feira, dia 15, às 14 
horas, para se inscrever. São 
oferecidas 200 vagas para 
escriturário com salário de 
R$ 2.302,52, além de bene-
fícios. A remuneração é de 
R$ 2.100,22 nos primeiros 90 
dias, e de R$ 2.302,52 após 
a aprovação no contrato de 
experiência. Também são ofe-
recidos gratificação semestral, 
auxílio cesta-alimentação no 
valor de R$ 895,34 mensais, 
auxílio-refeição de R$ 773,96 
mensais, participação nos 

lucros e resultados, plano de 
saúde médico e odontoló-
gico e plano de previdência 
privada. 

Para concorrer, é preciso 
ter Ensino Médio completo. O 
concurso consistirá em prova 
objetiva, que tem aplicação 
prevista para 24 de fevereiro. 
Os interessados podem rea-
lizar a inscrição pelo site. A 
taxa de inscrição é de R$ 42.

VAGAS NA REGIÃO
Em Santa Cruz do Sul, 

há uma vaga disponível. A 
mesma situação ocorre em 
Cachoeira do Sul, Encantado 

E, então, fui chamada. Ouvi 
os gritos da minha torcida. 
Foi muita gente. Deu uma 
sensação de alívio”, relata Ma-
riana, aplaudida de perto pela 
família, pelos amigos e por 
uma legião de internautas, 
que acompanhou o resultado 
pelas redes sociais. 

Além da Secretaria de Cul-
tura de Vera Cruz transmitir 

através do Facebook, a irmã 
de Mariana, Ana Cláudia Iser, 
fez uma publicação tão logo o 
resultado foi dado. “Estamos 
na final! Obrigada pela torcida 
pessoal!”, dizia a legenda, com 
a foto da vera-cruzense. Até a 
tarde de ontem, a postagem ti-
nha mais de 700 reações, quase 
200 comentários e dezenas de 
compartilhamentos.

e Lajeado. Em Sobradinho, 
existem duas vagas. Todas 

elas incluem a formação de 
cadastro-reserva.


