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Uma trajetória de inspiração 
“Um pai que nos 

ensinou a trabalhar”

“Meu grande mestre no jornalismo”

Luís Carlos Dhiel, 
diretor executivo 
do Grupo Arauto de 
Comunicação, recebe 
o título de Cidadão 
Vera-cruzense nesta 
segunda-feira

Sérgio Jost (ao lado da rainha), 
se orgulha da trajetória de Luís Carlos (em pé)

Nascido no interior de Venâncio Aires, 
Luís sempre foi muito apegado à família

Mariara: “Sempre quis 
escrever como ele”

Letícia e Patrícia são frutos do amor de Luís e Marli
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Cresceu no interior de 
Venâncio Aires, mas 
foi em Vera Cruz que 

consolidou sua história. Luís 
Carlos Dhiel, diretor exe-
cutivo do Grupo Arauto de 
Comunicação, recebe nesta 
segunda-feira, dia 10, o título 
de Cidadão Vera-cruzense. 
Afinal, depois de uma trajetó-
ria entre a Capital do Chimar-
rão e a terra da Oktoberfest, o 
filho de Francisco Hildemar 
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(in memoriam) e Iloni Dhiel 
fez da Capital das Gincanas 
o seu lar.

Sua história começa em 
Linha Santa Emília, localida-
de venâncio-airense. Desde 
pequeno, ajudava a família no 
trabalho rural. “Mesmo com a 
exaustão, fazia as tarefas com 
muita vontade. Ele se divertia 
brincando com os seus amigos 
e irmãos, andando de carroça 
e correndo pelas plantações. 
Uma infância que o tornou 
um homem forte, sábio e vi-
torioso”, resume a irmã Leni 
Negreiros.

Na escola São Miguel, nos 
anos 70, tirava boas notas. 
Muito estudioso e dedicado, 
também era reconhecido pelo 
bom amigo que sempre foi. 
Estudou em Santa Emília até 
a quinta série. Depois, já na 
década de 80, passou pelo 
Seminário Sagrado Coração 

de Jesus, em Arroio do Meio, 
e pelo Seminário São João 
Batista, em Santa Cruz do Sul.

Iniciou sua trajetória como 
jornalista no Riovale Jornal e 
passou ainda pela assessoria 
de imprensa da Oktoberfest. 
Durante a cobertura das elei-
ções de 1986, como repórter 
do Riovale, conheceu a espo-
sa, Marli. Com dúvidas sobre 
fotos, procurou Valdir Friedri-
ch, dono da atual System Lab, 
e irmão de Marli. “Foi nesse 
dia que o vi pela primeira vez. 
Sua simplicidade e o amor 
pela profissão chamaram mi-
nha atenção”, recorda Marli.

Em 1990 subiu ao altar e 
também se tornou editor do 
jornal Vera-cruzense, criado 
em 1986. Já em 1992, adquiriu 
parte da empresa do jornalista 
Sérgio Jost e participou, em 
1997, na mudança do nome 
do jornal para Arauto, com 

a inclusão de Vale do Sol na 
área de cobertura. Em 2008, 
formou-se em Administração 
pela Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc). Com o 
diploma, se evidenciava duas 
qualidades em sua vida, que 

Letícia e Patrícia Dhiel, 
frutos do amor de Luís e 
Marli, enxergam no pai mais 
do que um ser humano do 
bem. Sempre aproveitaram 
para aprender também, 
desde criança, com o grande 
profissional que as inspira-
vam. “Ele nos ensinou a tra-
balhar duro, a batalhar para 
conquistar o que queríamos 
e não medir esforços para 
alcançar nossos objetivos”, 
diz a publicitária Patrícia. 
As duas meninas de Luís, 
que têm pouco mais de três 
anos de diferença, possuem 
as mesmas lembranças.

Uma delas é o modo 
como ele ajudava a dobrar 
a edição do jornal na gráfica. 
As filhas sempre admiraram 
a simplicidade com a qual 
Luís Dhiel, desde o passado 
até agora, desempenha suas 
funções. “É fácil lembrar ele 
fechando edição ou, mais 
recentemente, saindo de ma-
drugada para ajudar a colo-

Tudo que Mariara Carlos 
da Silva aprendia no curso de 
Jornalismo ela podia aplicar 
na prática do jornal Vera-
cruzense, onde começou a 
trabalhar desde o primeiro 
semestre da graduação. Foi 
na redação da capital das 
gincanas que conheceu Luís 
Carlos Dhiel. Em 2000, quan-
do se formou, destacou em 
seu discurso: “O Luís foi meu 
grande mestre no jornalismo”.

Ao mesmo tempo em que 
era chefe, ele também se tor-
nou um grande amigo. “Ele, 
a Marli, a Patrícia e a Letícia 
são, até hoje, como se fossem 
da família”, diz. Luís Dhiel a 
inspirava como ser humano 
e principalmente como jorna-
lista. “Sempre quis escrever 
como ele e até hoje não sei 
escrever um editorial como os 
dele. Eu sou fã da redação do 
Luís. A objetividade e capaci-
dade de ser imparcial em meio 
às situações mais complicadas 

muito contribuíram para o 
que hoje se conhece como 
Grupo Arauto: a comunicação 
e a liderança. 

Conforme Jost, o reconhe-
cimento com o título de Ci-
dadão Vera-cruzense é mais 

sempre me impressionaram”, 
relembra. 

Uma pessoa essencial. É 
assim que Mari define o chefe 
que se tornou um dos seus 
melhores amigos. “Foi essen-
cial quando me deu o em-
prego e quando me ensinou 
cada passo da elaboração das 
edições. Essencial quando me 
liberou para passar tempora-
das no exterior mesmo fora 
do meu período de férias e 
quando me cobrou respon-
sabilidade e me ‘promoveu’ 
a editora do jornal. Essencial 
quando me flagrou dormindo, 
depois do meio-dia, no sofá 
da sala do diretor [risos] e es-
sencial quando me incentivou 
a ir adiante, buscando novas 
oportunidades profissionais”, 
diz.

E por isso, ela tem certeza 
que o melhor líder que já teve 
é mais do que digno desta 
homenagem. “Um veículo 
de comunicação dá o senti-

mento de pertencimento a 
uma comunidade. Garante 
a preservação da identidade 
cultural do lugar por gerações. 
O Arauto faz isso por Vera 
Cruz. E o Luís é a alma disso 
tudo”, arremata.

do que merecido, pois Luís 
Carlos Dhiel não mede es-
forços para levar o nome da 
cidade além das fronteiras.  
“De um rapaz calmo, tranqui-
lo, inibido, mas de uma visão 
muito grande, fez com que 

sua carreira profissional seja 
exemplo para nós, profissio-
nais da comunicação. Prova é 
que hoje o Grupo Arauto é um 
exemplo para o Rio Grande 
do Sul. E isto é um motivo de 
orgulho”, ressalta.

car a rádio no ar. Crescemos 
entendendo que tanto ele 
quanto a mãe precisavam 
trabalhar muito, também no 
final de semana e durante 
a noite. Mas eles sempre 
estavam ali, do nosso lado, 
nos apoiando e nos fazendo 
ir atrás de nossos sonhos. 
E nada mudou”, relembra 
Letícia, produtora em mídia 
audiovisual. 

Patrícia e Letícia acredi-

tam muito no merecimento 
e se orgulham do título de 
Cidadão Vera-cruzense que 
está por vir. “Nosso pai é 
uma pessoa dedicada, que 
não mede esforços para 
ajudar. Pensa sempre no 
próximo e no bem maior. Ele 
encontrou na comunicação, 
através das empresas que 
administra, uma maneira de 
fazer ainda mais e melhor 
por Vera Cruz”, comenta.


