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Letícia Dhiel celebra formatura em 
Produção em Mídia Audiovisual

AGENDA

Em família: Letícia festeja graduação com Luís, Marli e Patrícia

Colegas e amigas, Josinara Won Bostel e Letícia Dhiel 

 | Na segunda-feira, dia 18, 
abrem as inscrições para as 
candidatas que desejam dis-
putar o título de Rainha e 
Princesas de Vera Cruz. O regu-
lamento e a ficha de inscrição 
devem ser retirados na Se-
cretaria Municipal de Cultura, 
junto ao ginásio do Parque 
de Eventos. O novo trio de 
soberanas de Vera Cruz, que 
irá representar o município no 
ano em que completa o 60º 
aniversário, será escolhido no 
dia 27 de abril. 

O dia 12 de janeiro de 2019 
entra para a lista dos mais 
felizes no calendário de Letí-
cia Tais Dhiel, que celebrou a 
formatura no curso de Comu-
nicação Social da Universidade 
de Santa Cruz do Sul (Unisc), 
habilitação em Produção em 
Mídia Audiovisual. 

A cerimônia ocorreu às 17 
horas, no Auditório Central 
da universidade. A formanda, 
reconhecida com a média mais 
alta do curso, foi aplaudida 
de pé pelos pais, Luís Carlos 
e Marli Dhiel, e pela irmã, Pa-
trícia, além de muitos amigos 
e familiares. Após a colação 
de grau, os convidados foram 
recepcionados em jantar na 
sede do Locomotiva, que foi 
especialmente decorada por 
Marinês Raasch. A festa foi até 
o amanhecer, animada pelo 
Grupo Naquele Pique e DJ 
Felipe (Fábio Ledur). Letícia, 
que usou vestido azul marinho 
assinado por Lúcia Konzen, foi 
penteada no salão Matheus 
Araújo e maquiada por Lissan-
dra de Andrade. Não faltaram 
brindes, boa música e muitos 
registros para eternizar este 
dia especial.

Letícia Dhiel em momento inesquecível junto de Elenor Schneider

Com os colegas da Arauto FM, que celebraram a conquista
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Ilone Dhiel junto da neta, Letícia, e do filho, Luís Elli Irena Friedrich com a neta em noite de festaTurma de amigos arrancou gargalhadas com homenagem
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