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Equipe da Arauto FM e do Portal Arauto em dia de festa

Tiago Rocha, Luís Carlos Dhiel e Maiquel Thessing presenteiam 
equipe da Arauto FM de Mato Leitão

Renato e Marli Foesch com Elli Friedrich

Equipe da Gráfica e Editora Pale com os mimos de Natal

Turma do Jornal Arauto celebra conquistas de 2018

Adriano e Eliana Finger, Karen Müller e Caio Reuter, 
Leandro Tews e Brenda Fischborn

#MISSVERACRUZ
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A semana é de decisão no Miss 
RS e a torcida dos vera-cruzen-
ses é por ela, Mariana Iser. Para 
que ela ganhe popularidade 
em canais como Instagram 
e Facebook, uma verdadeira 
corrente foi disseminada pelos 
amigos e conhecidos, para ca-
tivar mais pessoas a curtirem as 
postagens feitas sobre Mariana 
nos canais oficiais do Miss Rio 
Grande do Sul Be Emotion 2019. 
É um jeito novo de também 
chamar atenção das pessoas e 
dos jurados. Quem quiser ajudar 
pode curtir a #MissVeraCruz nos 
canais oficiais do concurso. E, 
claro, se somar à torcida. Esse 
ano, o Miss RS será um reality 
de TV com eliminações diárias. 
No último dia, 25, serão apenas 
cinco meninas na disputa. A final 
ocorre nos estúdios da Band, a 
partir das 13h20min.

Foi no dia 17 de dezembro, 
na sede do Locomotiva, que o 
Grupo Arauto reuniu direção, 
funcionários e familiares das 
equipes das rádios, jornal, 
portal, Gráfica e Editora Pale 
e Tri Multicomunicação para a 
tradicional confraternização 
de fim de ano. Não faltou 
futebol, brinquedos infláveis 
à criançada, visita do Papai 
Noel e distribuição de mi-
mos a cada colaborador, sem 
contar no sempre elogiado 
cardápio da casa. O diretor do 
Grupo Arauto, Luís Carlos Dhiel, 
aproveitou para agradecer o 
engajamento da equipe que 
atua nos diferentes veículos 
que levam a marca Arauto e 
renovou as expectativas para 
um 2019 de sucesso.

Michele Sehnem e Samoel Kist com o filho Mathias Susana, Ivênio e Maria Nelsi Mueller, Miriam e Nêmora JostMaurício Chagas, Patrícia, Marli, Luís e Letícia Dhiel


