
O protagonismo sempre fez 
parte de Vera Cruz. Fomos o 
primeiro Município totalmente 
eletrificado no País. A primeira 
cidade com telefone automático. 
Lançamos o atual modelo de 
transporte escolar para as demais 
prefeituras. E mais recentemente 
licitamos uma creche em um 
modelo inédito nos governos. A 
Rádio Arauto só presenciou esse 
último feito, mas foi em razão de 
todas essas conquistas, que fize-
ram da Capital das Gincanas uma 
cidade próspera, que ela nasceu. 

 Quem vive em Vera Cruz e 
vive esse pioneirismo acaba por 
se contagiar com essas propostas 
de vanguarda. Luis Carlos Dhiel 
é um desses caras. É bem verdade 
que ele é venancio-airense, mas 
como empreendedor de berço, 
com visão de negócio altaneira, 
passou por Santa Cruz e veio 
parar em Vera Cruz, onde viu 
potencial para investir. E foi aqui, 
depois da credibilidade do jornal 
e da eficiência da gráfica, que fez 
surgir a primeira rádio comercial 
vera-cruzense.

 Como é próprio do trabalho 

feito com dedicação e comprome-
timento, não demorou para que a 
região fizesse da Arauto uma das 
maiores e melhores rádios em au-
diência. Primeiro foi Vera Cruz, 
depois Santa Cruz do Sul e agora, 
recentemente, Mato Leitão. Afora 
os locais onde estão instalados os 
estúdios, a emissora é sucesso 
também nos demais municípios 
dos Vales dos Rios Pardo e Taqua-
ri. Com essa cobertura regional, 
cada vez mais ampla, a Arauto 
orgulha Vera Cruz por levar o 
nome da nossa cidade por todo o 
mundo, através da internet.

 Tal qual uma seleção de fu-
tebol, a Arauto garimpou só os 
melhores para fazer parte do seu 
time. É essa equipe qualificada e 
vivaz que parabenizo nesse 15 de 
novembro. Vocês batem um bolão. 
Em apenas sete anos, tornaram 
essa “criança” experta e querida 
por onde passa. Feliz aniversário 
direção, colaboradores e radiou-
vintes. Parabéns, Arauto!

Parabéns, Arauto
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PALAVRA DO LEITOR

· SOCIEDADES I
As Sociedades Mista Unidos, 15 
de Maio e Rosa Branca avisam 
que domingo, dia 18, vão para 
a festa na Olaria, em Santa 
Cruz do Sul. Saída do ônibus às 
12h30min de Entre Rios, pas-
sando nos lugares de costume. 

· SOCIEDADES II
As diretorias das Sociedades Pri-
mavera Augusta Vitória, Sempre 
Avante e Bolão União avisam 
os sócios que vão participar 
domingo, dia 18, da festa do 
Acani, em Santa Cruz. Ônibus às 
12h30min de Vera Cruz, passan-
do por Cipriano, Fim da Linha, 
trevo até o local.

· CONFRATERNIZAÇÃO
A Associação dos Servidores 
Municipais informa que a con-

fraternização de fim de ano 
será realizada no dia 14 de de-
zembro, no salão dos espelhos 
da Comunidade Santa Teresa. 
Os associados devem retirar o 
convite para a festa no RH da 
Prefeitura, com Ângela ou Ieda.

· QUERMESSE 
A Sociedade Esportiva e Recrea-
tiva Nacional, de Ponte Andréas, 
convida para sua quermesse, 
que acontecerá no dia 2 de 
dezembro, em sua sede, pelo 
aniversário de 50 anos do Clu-
be. Almoço a R$ 25 (adulto) e 
R$ 12 (crianças). A partir das 14 
horas, reunião dançante com 
o musical Acordes de Ouro. 
Reserva de ingressos através 
do telefone (51)  99994-1161, 
com Alceu, ou 99769-9160, com 
Edson.

BAILES E FESTAS


