
“Não precisei ganhar o título 
para ganhar o maior presente”

Mariana Iser ficou entre as cinco mais belas gaúchas 
no Miss RS e se orgulha em ter cativado a comunidade
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Na noite de sexta, no Clube Vera Cruz, junto de amigos e familiares que promoveram uma festa

CaroliNa almeida
redacao@jornalarauto.com.br
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Prefeito fez a primeira recepção quando a família voltou a V. Cruz

No conforto de casa, no 
ambiente de trabalho ou junto 
das 30 pessoas que se aco-
modaram nas cadeiras da 
Câmara de Vereadores para 
assistir no telão, a final do 
concurso que elegeu a nova 
Miss Rio Grande do Sul, na 
tarde da última sexta-feira, 
parou boa parte de Vera Cruz 
para acompanhar e torcer 
pela candidata Mariana Iser, 
finalista entre as cinco mais 
belas gaúchas da disputa. No 
plenário, quando começou a 
transmissão pela Band RS, foi 
o prefeito Guido Hoff que pu-
xou os aplausos ao aparecer 
Mariana e ser citada a mobili-
zação popular que deu imuni-
dade em três oportunidades. 
Na primeira fileira também 
estava a irmã de Mariana, Ana 
Cláudia, com o celular na mão 
para gravar a performance 
ou então com os nervos à flor 
da pele, denunciados a cada 
unha roída. 

Ao chegar o top 3, após o 
desfile de biquíni e traje de 
gala, a vera-cruzense de 25 
anos se despediu do concur-
so, que acabou por coroar 
a Miss Estrela, seguida por 
Farroupilha e Santa Maria. 
Foi por volta das 17 horas, 
ainda de sexta, que Mariana 
e os pais, Dóris e Gilmar Iser, 
chegaram em Vera Cruz. Cli-
ma de derrota? Jamais. Eram 
só sorrisos e gratidão pela Na Câmara, telão e decoração com fotos para quem quisesse torcer

experiência vivida e por todo 
carinho que a comunidade 
local e regional demonstrou. 
A primeira recepção foi no 
gabinete do prefeito Guido 
Hoff, ao chegar na cidade. 
Ao abraçar a Miss Vera Cruz, 
Guido falou do orgulho que 
o município sentiu em ser tão 
bem representado, e frisou 
do movimento genuíno que 
se multiplicou pelas redes so-
ciais para dar força a Mariana.

moBiliZaÇÃo QUe 
Gera GraTidÃo
“Felicidade multiplicada 

por milhares de publicações, 
que me fizeram imune em to-
das as provas. ‘Como assim?’ 
Todo mundo me perguntava. 
‘O que tu fez pra conseguir 
isso, Mariana?’, ‘As pessoas 
de Vera Cruz não têm outra 
coisa pra fazer?’, e por aí vai. E 
a cada pergunta eu me enchia 
de orgulho da minha cidade, 
da Capital da Gincana, que 
se uniu em uma só equipe, 

com um objetivo maior. Não 
precisei ganhar o título para 
ganhar o maior presente”, 
declarou Mariana, ao frisar 
que não tinha o compromisso 
de ganhar, o compromisso era 
com a superação, e por isso 
sente-se realizada.

À noite, Mariana foi sur-
preendida ao entrar no gi-

násio do Clube Vera Cruz, 
onde ocorrem as partidas do 
Campeonato de Verão. Atrás 
de uma das goleiras estava 
fixada a faixa com a inscrição 
#Mari, confeccionada pelo 
artista Fernando Garibaldi, 
uma homenagem do Poder 
Público para a candidata e 
uma alusão ao alcance que as 
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hashtags tiveram para imuni-
zar a candidata e dar visibili-
dade à Capital das Gincanas. 
Também no Clube, cerca de 
40 pessoas, entre familiares e 
amigos, recepcionaram Ma-
riana na noite de sexta, com 
direito a show de pagode, 
muitos abraços e o sentimento 
de gratidão aflorado.


