
Hoje é dia de torcer pela Miss Vera Cruz
Final do concurso será transmitida pela Band RS, na tarde desta sexta-feira. Na Câmara de Vereadores, comunidade poderá ver pelo telão
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Elegância de Mariana chamou a atenção nas provas de gala e de biquíni

CAROLINA ALMEIDA
redacao@jornalarauto.com.br

MOBILIZAÇÃO TOTAL

“
Fiquei muito emociona-
da em saber que sou tão 
querida por todos aí, que 
viraram noites fazendo 
publicações. Já me sinto 
muito vitoriosa, porque 
isso pra mim vale mais 
que o título.”

MARIANA ISER
Miss Vera Cruz

ELA CHEGOU LÁ
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Prefeitura de Vera Cruz decreta pontos facultativos
PARA 2019

Estão definidas as datas 
em que o atendimento nas 
repartições públicas do Mu-
nicípio de Vera Cruz sofrerá 
alterações em razão de dias 
festivos. A medida, no en-
tanto, não vale para serviços 
declarados de funcionamento 
indispensável. São considera-
dos pontos facultativos em 
2019 os dias 4 e 5 de março 
(Carnaval), a tarde do dia 18 
de abril (Quinta-feira Santa) e 
os dias 21 de junho (dia após 

Corpus Christi), 26 de julho 
(dia após o feriado do Dia 
Colono e Motorista), 24 e 31 
de dezembro.

O expediente dos dias 4 e 
5 de março terá dispensada 
a compensação em obser-
vância à tradição da União e 
do Estado, em comemoração 
aos festejos carnavalescos, 
considerando a relevância 
como símbolo nacional e de 
promoção do turismo no 
País. Já o expediente dos 

dias 21 de junho, 24 e 31 de 
dezembro será compensado 
com as horas resultantes do 
trabalho do 31º dia dos meses 
de janeiro, julho e outubro 
de 2019.  

Por outro lado, o expe-
diente da tarde do dia 18 de 
abril e do dia 26 de julho, será 
compensado com as horas 
resultantes do acréscimo de 
uma hora diária, no período 
de 7 a 22 de março de 2019, 
com a ampliação do horário 

de trabalho das 11h30min 
às 12 horas e das 17 horas 
às 17h30min, que será de-
positada no banco de horas. 
Na Secretaria Municipal de 
Saúde a ampliação do horário 
de trabalho será das 7 horas 
às 7h30min e das 16h30min 
às 17 horas.

O servidor que estiver 
afastado por férias, licença 
de qualquer natureza ou por 
outro motivo, no período em 
que ocorrer a compensação, 

deverá realizar a mesma a 
contar do seu retorno, poden-
do utilizar o banco de horas 
para a mesma. Nomeados 
ou contratados após esse 
período, igualmente deverão 
realizar a compensação das 
horas. As Escolas Munici-
pais de Ensino Fundamental 
(EMEFs) e as Escolas Muni-
cipais de Educação Infantil 
(EMEIs) têm autonomia para 
cumprir o calendário letivo 
de atividades.

GERAL

Se os gaúchos não conhe-
ciam a determinação dos 
gincaneiros, agora não restam 
dúvidas. A Miss Vera Cruz, 
Mariana Iser, está na grande 
final do Miss RS Be Emotion, 
que será transmitido ao vivo 
pela Band RS, a partir das 
13h20min de hoje, sexta-fei-
ra. Não apenas as medidas 
perfeitas, o sorriso largo e a 
elegância chamaram a aten-
ção ao longo do concurso. A 
popularidade impressionou. 
Foi como dar uma tarefa de 
gincana para a comunidade. 
Pelo Instagram, a cada dia 
da semana foram lançados 
desafios aos internautas, com 
hashtags do concurso. A mais 
citada ficaria imune da eli-
minação e classificada ao dia 
seguinte. Nas três oportunida-
des, deu ela, a Miss Vera Cruz, 
que logo mais deve parar o 
município mais uma vez, em 
torcida, para a revelação da 
vencedora do concurso - e que 
vai representar o Rio Grande 
do Sul no Miss Brasil.

Mariana passou por pro-
vas de biquíni, traje de gala e 
entrevista, além de inúmeras 
oficinas. Sempre contou com a 
mobilização dos vera-cruzen-
ses. Logo após o anúncio das 
cinco finalistas, em contato 
com o Nosso Jornal, ela frisou 
que “fiquei muito emocionada 
em saber que sou tão querida 
por todos aí, que viraram 
noites fazendo publicações. 
Já me sinto muito vitoriosa, 
porque isso pra mim vale 
mais que o título”. Na Capi-

tal das Gincanas, já há quem 
brinque que virou a capital 
da hashtag. “Eu esperava que 
iriam se empe-
nhar bastante, 
mas não des-
sa forma. Foi 
lindo. Todos 
aqui ficaram 
muito surpre-
sos com a força 
da nossa cida-
de. E eu morri 
de orgulho”, 
revelou Mari, 
que aprovei-
tou para fazer 
propaganda da 
Gincana Muni-
cipal e tentar explicar a paixão 
que move os vera-cruzenses.

Na noite de ontem, quin-
ta-feira, as finalistas tiveram 
entrevista com o júri técnico 

e nova apre-
sentação em 
traje de gala e 
biquíni. Segun-
do Mariana, se-
ria a definição 
do top 3. Em 
meio a concor-
rentes igual-
mente belas 
e preparadas, 
a Miss Vera 
Cruz acredita 
que tem como 
diferencial a 
aposta na na-

turalidade. “Sou sempre eu, 
sem querer forçar algo que 

O concurso lançou três 
desafios pelo Instagram 
e a Capital das Gincanas 
deu show. Mariana Iser 
foi a candidata que 
mais teve publicada a 
#FICAMISSVERACRUZ no 
Instagram e ficou entre as 
10 finalistas, na terça-feira. 
A cidade se empenhou e 
Mariana conseguiu quase 
19 mil menções. A segunda 
colocada, a Miss Quaraí, teve 
pouco mais de 17 mil.

No dia seguinte, de novo 
a representante de Vera 
Cruz foi a que mais teve 
engajamento na rede social. 
A jovem, na quarta-feira, 
conseguiu 12,9 mil menções, 
com a #QUEROMISSVERACRUZ. 
Assim, ficou entre as sete 
classificadas. 

Na quinta-feira, ela venceu, 
pela terceira vez, o desafio 
lançado. Ontem, a hashtag 
era #MISSVERACRUZNOTOP5. 
Foram mais de 10 mil 
menções. A popularidade 
da Miss Vera Cruz, inclusive, 
foi alvo de pergunta na 
entrevista com as três misses.

não sou”, resume. E vai além: 
“há um mês eu jamais diria 
que chegaria à final do Miss 
RS, que tenho uma cidade 
comigo, que tenho vencido 
tantos medos como falar em 
público, aparecer na TV, pas-
sar por uma entrevista com 
três Misses Brasil. Já valeu 
muito ter chegado até aqui. 
É algo que vou levar pra vida 
inteira”, completa, feliz com o 
aprendizado.

TORCIDA NA CÂMARA
Os pais de Mariana, Dóris 

e Gilmar Iser, acompanham a 
final em Porto Alegre, onde 
acontece o concurso. Os vera-
cruzenses que não quiserem 
assistir de casa ou não estão 
presos ao local de trabalho 

têm na Câmara de Vereado-
res o ponto de encontro, e de 
torcida. A partir das 13 horas, 
quem quiser assistir no telão, 
é só chegar. Também pode 
levar cadeira, chimarrão, o 
que quiser. O local promete 
receber decoração especial e 
fotos da Miss Vera Cruz, para 
a comunidade mais uma vez 
entrar no clima da torcida.


