
Tudo começou em 1998, 
quando Mariana pisou pela 
primeira vez em uma passa-
rela e saiu dela com a faixa 
e coroa de Glamour Baby. A 
jovem, que cresceu em Vera 
Cruz ao lado dos pais e da 
irmã, iniciava ali uma cami-
nhada que a levaria no destino 
que chegou hoje: Mariana Iser, 
25 anos, está na final do Miss 
Rio Grande Sul Be Emotion 
2019. Até usar a coroa no 
concurso que pode a levar 
para o Miss Brasil e sonhar 
ao Miss Universo, a esteticista 
colecionou títulos menores, 
mas não menos especiais. 
Foi Rainha Mirim e Juvenil 
Anchieta, Musa do Sol, em 
2014, e 1ª princesa Broto Cris-
tal das Águas 2015. Em sua 
casa, no centro de Vera Cruz, 
as faixas são carinhosamente 
guardadas, assim como as 
lembranças de cada concurso 
em seu coração.

Embora já esteja acostuma-
da com as passarelas, o Miss 
Rio Grande do 
Sul era um con-
curso adiado 
por Mari Iser. 
Ano passado, 
i n c e n t i v a d a 
pela família e 
por  amigos , 
percebeu que 
a hora havia 
chegado e que 
ali iniciava uma 
grande batalha 
em busca do 
título. Já para 
a seletiva, que ocorreu no úl-
timo fim de semana, em Gra-
mado, a jovem intensificava a 
rotina de treinos na academia, 
o controle da alimentação e 

A Glamour Baby pode ser Miss RS
Mariana Iser, de 25 anos, participa da fase final do maior concurso de beleza do Estado a partir de segunda-feira
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Os pais, Gilmar e Dóris Iser, são grandes incentivadores dos sonhos da jovem
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Final será na sexta-feira, nos estúdios Band, em Porto Alegre
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“
Colaboramos sempre 
com a Mariana, porque 
sabemos que ela gosta 
de participar desses 
concursos. E na vida, a 
gente tem que procurar 
fazer sempre aquilo 
que gosta.”

GILMAR ISER
pai da candidata

VERA CRUZ NA TORCIDA

LEI PERMITE

BELEZA

Santa Cruz pode 
construir cemitério 
para animais

Gabriela Holzschuh 
representa Santa 
Cruz no Musa do Sol 
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Mariana é de nacionalidade 
brasileira, porque tem pai 
e mãe nascidos no Brasil, 
mas seu primeiro choro, em 
12 de março de 1993, foi 
em terras portuguesas, na 
cidade de Funchal, na Ilha 
da Madeira. Na época, o pai 
da jovem jogava futebol no 
time Marítimo. Com gestação 
de três meses, Dóris e a filha 
mais velha, Ana Cláudia, 
foram morar em Portugal, 
junto com Gilmar. Passaram 
10 meses lá. Nesse tempo, 
nasceu Mariana. Mas, com 
pouco mais de dois meses, 
a caçula da família já estava 
em Vera Cruz, onde sempre 
morou. Passou apenas um 
curto período em São Paulo, 
durante um trabalho como 
modelo.

Mariana já embarca à 
região metropolitana neste 
domingo, dia 19, onde deve 
permanecer até a final, na 
sexta-feira. Na agenda, des-
taca ela, está a gravação do 
programa de abertura, no 
domingo; prova de biquíni, 

a realização de tratamentos 
estéticos e faciais. Formada 
em Estética pela Unisc, ela 
também utiliza seus conhe-
cimentos profissionais na ca-
minhada rumo ao Miss Brasil.

Caminhada difícil e que, 
por alguns segundos, pa-
receu encerrada. Mari foi a 
penúltima das 13 a ser cha-

mada no últi-
mo domingo. 
De mãos dadas 
com as outras 
candidatas, a 
esteticista pas-
sou a fazer cál-
culos em sua 
cabeça, com fé 
de que pudesse 
ser uma das fi-
nalistas. Quan-
do anunciaram 
Vera Cruz, o 
alívio tomou 

conta do coração de Mari 
que, naquele momento, viu 
o sonho de Miss e de repre-
sentar o município em nível 
nacional cada vez mais perto.

AMOR INCONDICIONAL
Ao lado de Mariana, desde 

os concursos da infância até 
agora, estão os pais, Gilmar 
e Dóris Iser, e a irmã, Ana 
Cláudia Iser. Em família, to-
dos os detalhes são planejados 
e cada um ajuda como pode, 
seja buscando um vestido, 
ajudando no preparo de uma 
alimentação mais saudável 
ou em oração. O pai, além de 
grande admirador, sempre foi 
o maior incentivador, tanto no 
período como modelo quanto 
nos desafios de concurso de 
beleza. “Colaboramos sem-
pre com a Mariana, porque 
sabemos que ela gosta de par-
ticipar desses concursos. E na 
vida, a gente tem que procurar 
fazer sempre aquilo que gosta. 
Por isso, ela sempre terá o 
incentivo da família”, diz. Já a 
mãe, enquanto torce, também 
se preocupa. Não quer ver a 
filha triste e se prepara para 
qualquer resultado. “Fico com 
o coração na mão, embora 
sei que ela está preparada”, 

O município de Santa 
Cruz do Sul está autori-
zado a ter cemitérios pri-
vados para sepultamento 
de animais domésticos. 
O projeto, de autoria da 
presidente da Câmara de 
Vereadores, Bruna Molz, 
foi aprovado por unani-
midade e já sancionado 
pelo prefeito Telmo Kirst. 
A proposta altera a lei de 
2014 que dispõe sobre o 
controle de populações 
animais, bem como sobre 
a Prevenção e Controle de 
Zoonoses no município. 
É acrescentado ao artigo 
24 que está autorizada a 
implantação de cemitérios 
privados para sepultamen-
to de animais domésticos 
em campas (laje ou pedra 
que cobre o túmulo) e jazi-
gos (sepulturas). Agora, o 
próximo passo é aguardar 
que empresários queiram 
investir em empreendi-
mentos como este.

Santa Cruz do Sul terá 
novamente representante 
no concurso Musa do Sol, 
que ocorre nos dias 2 e 3 
de fevereiro, na Praia Car-
los Larger em Candelária. 
Dessa vez, quem leva o 
nome da cidade é Gabriela 
Holzschuh, de 21 anos. A 
loira, de olhos azuis, 1,59 
metro de altura e sorriso 
fácil, conta que a oportu-
nidade de levar o nome do 
município surgiu através 
de um convite de Matheus 
Araújo. “Ele acreditou na 
minha força e disciplina”, 
diz.Gabriela, que trabalha 
como influenciadora digital 
e modelo fotográfica, expli-
ca que a preparação para 
o concurso é intensa, com 
cuidados especiais e redo-
brados na rotina de treina-
mento físico, alimentação 
e procedimentos estéticos. 
Estudos sobre Santa Cruz 
do Sul e edições passadas 
do Musa do Sol, terapia, a 
prática do pensamento po-
sitivo e a fé também fazem 
parte da lista de preparação 
da musa.

destaca. Agora, nesse novo 
desafio, os pais seguem juntos 
em viagem, para torcer e rezar 
pelo sonho da filha.

na segunda-feira; prova de 
gala, na terça; entrevista, na 
quarta; e prova de traje de 
gala e de biquíni, na quinta. 
Já na sexta tem a final, a partir 
das 13 horas. O programa, em 
formato Reality Show, será 
transmitido pela Band. Du-

rante os dias que antecedem a 
decisão, explica Mariana, ocor-
rem eliminações. Porém, na 
quinta-feira, uma das meninas 
retorna à disputa, depois de 
voto popular, através do site 
da emissora. “É como uma re-
pescagem”, sublinha. Na sex-

ta-feira serão cinco meninas 
que ainda estarão em busca 
do título máximo da beleza 
estadual. As gravações são 
nos estúdios Band, em Porto 
Alegre, e a hospedagem das 
participantes é no Canoas 
Parque Hotel, em Canoas.


