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Agora, Cidadão Vera-cruzense

“Ele é colega, amigo, irmão”

“Prefiro viver o momento e olhar para o futuro”

Miriam Jost é diretora co-
mercial do Jornal Arauto e 
narrou, na segunda-feira, um 
pouco dos bastidores da tra-
jetória de Luís. Fez a família 
Dhiel se emocionar ao contar 
que o gestor do Grupo Arauto 
não é apenas o chefe, o dono, o 
sócio. “Ele é o colega, o amigo, 
o irmão Luís. Às vezes, o pai. 
E acreditem, ele já é até o ‘Vô 
Luís’ de filhos dos nossos cola-
boradores”, disse. Miriam não 
poupou elogios também ao 
falar da veia empreendedora 

do novo Cidadão Vera-cru-
zense. “O Nosso Jornal e suas 
empresas irmãs cresceram e 
seguem crescendo a partir dos 
valores de seus fundadores. 
Mas tenham a certeza: têm 
muito da perseverança e da 
obstinação do Luís, de seu 
trabalho e de seus valores, 
pessoais a familiares. Graças 
à sua personalidade e ao seu 
jeito de ser, fez das empresas 
que comanda uma extensão 
de sua casa e a nós todos, um 
pouco da sua família”, disse.

 Pensar no futuro. A fala 
de Dhiel se voltou ao planeja-
mento, ao olhar para a frente. 
“Tenho por hábito de vida 
não ficar remexendo o passa-
do, pensando em lembranças. 
Comparo isso a dirigir um 
carro olhando para o retro-
visor, pois a gente acaba não 
enxergando partes da frente, 
não percebendo a aproxima-
ção de encruzilhadas em tem-
po de avaliar a melhor opção. 
Prefiro viver o momento e 
olhar para o futuro até aonde 
a vista alcança e imaginar o 
que a estrada reserva, embora 
o passado seja referência para 
tanto”, disse. 

O diretor agradeceu a ho-
menagem e contou ter ficado 
surpreso com a honraria, 
sobretudo em um momento 
histórico que Vera Cruz vive, 
por ocasião dos 60 anos. “Me 
sinto Cidadão Vera-cruzen-
se há muitos anos. Contu-
do, esse título amplia meu 
compromisso de trabalhar 
para esse município”, falou 
Dhiel, motivado sempre a 
empreender. Aliás, pontuou 

Diretor do Grupo 
Arauto recebeu 
distinção na noite 
de segunda-feira, 
em sessão solene
da Câmara Municipal
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“Alguém que aprendeu 
a sonhar em movimen-
to. Um encantador de 

ideias e um feitor de sonhos 
até mesmo improváveis”. Foi 
com palavras de inspiração 
as homenagens ao mais novo 
Cidadão Vera-cruzense. Em 
sessão solene, na última se-
gunda-feira, o diretor execu-
tivo do Grupo Arauto, Luís 
Carlos Dhiel, recebeu o título 
no ano em que o município 
completou 60 anos. Foi noite 
de festa, brindada, inclusive, 
com canções do Coral Mu-
nicipal, grupo no qual Luís 
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fez parte por um período, 
assim como em tantas outras 
entidades.

A distinção dada ao venân-
cio-airense foi proposta pelo 
presidente da Câmara, Waldir 
Justmann, e pelos vereadores 
Dalvo Wink e José Abrelino 
da Silva. Dalvo falou em nome 
do Poder Legislativo e desta-
cou a trajetória de inspiração 
e de empreendedorismo de 
Luís, sobretudo por fomentar 
a área da comunicação. “Na 
contramão do encolhimento 
dos veículos, devorados pela 
tecnologia, aqui estamos. Um 
jornal se transformou em um 
Grupo. A necessidade detec-
tada fez nascer uma gráfica, 
a criatividade batizou uma 
agência de publicidade, a ou-
sadia e a persistência ligaram 
o rádio na tomada, e a sede 
por fazer mais pôs no ar o 
Portal Arauto”, disse ao ho-
menageado, que, naquele mo-
mento, em vez de propagar a 

notícia, era a notícia. “Hoje, 
Luís, essa Câmara de Verea-
dores faz o papel de Arauto. 
Traz a notícia de que a tua co-
munidade - que te viu crescer 
até se tornar esse gigante - te 
aplaude de pé”. E assim foi, 
de aplausos calorosos.

A VIDA DE LUÍS
O homenageado iniciou 

sua carreira no Riovale Jornal, 
em Santa Cruz do Sul, mas re-
cebeu, em 1990, a proposta de 
integrar a equipe do Vera-cru-
zense. De lá para cá, não saiu 
mais da Capital das Gincanas. 
Em 1997, Luís participou da 
troca de denominação do 
impresso, para Jornal Arau-
to. Em 2000, criou a Gráfica 
e Editora Pale. Mais tarde, 
contribuiu na concepção da 
Tri Multi Comunicação. Em 
2011, deu vida à Arauto FM 
95,7, após anos de luta para 
a concessão. Durante a fala, 
Luís chegou a relacionar a 
emoção de colocar a rádio no 

ar com o nascimento de um 
filho, mas com uma gestação 
de 11 anos. Sim, foi mais de 
uma década para garantir a 
frequência da primeira rádio 
comercial de Vera Cruz.

E os últimos anos continua-
ram sendo de grande cresci-
mento para o Grupo Arau-
to. Em 2016 nasceu o Portal 
Arauto. Em 2017, a Arauto FM 
inaugurou sua base avançada 

em Santa Cruz, na frente do 
Parque da Oktoberfest. Em 
julho do ano passado foi ati-
vada a segunda emissora de 
rádio, esta no Vale do Taquari, 
no município de Mato Leitão. 
Além de dirigir as empresas, 
Luís é um incentivador para 
as filhas. Também no ano pas-
sado, apoiou as filhas Patrícia 
e Letícia na criação da Txu 
Comunicação.

que empreender é um de seus 
hobbies. E o prefeito Guido 
Hoff ratificou essa visão. “Ele 
é empreendedor de berço, 
com visão de negócio. Luís 
inventa, cria, sonha e cons-
trói, amplia e nunca para. É 
mutável, evolui com o tempo 
e muda como a tecnologia 
muda”, comentou.

TIME QUE JOGA JUNTO
Sobre o Grupo Arauto, no 

qual está inserido desde a 
década de 90, Dhiel destacou 
que ele reúne os melhores 
profissionais de comunica-

ção da região. “Um time de 
profissionais talentosos e 
comprometidos. O melhor é 
que nesse time todo mundo 
joga pelo resultado na equi-
pe, se ajuda e vibra com o 
sucesso dos colegas. Gratidão 
por estar entre tantas pessoas 
iluminadas e profissionais 
que são pessoas de bem que 
contribuem para um trabalho 
harmonioso e feliz”, arrema-
tou ele, que recebeu abraços 
calorosos da família, dos 
amigos, de lideranças e da 
comunidade em geral.


