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Foi no feriado de 15 de novembro de 
2011, Proclamação da República, pre-
cisamente às 5 horas da manhã de uma 
terça-feira, que a programação em cará-
ter definitivo da Arauto FM foi ao ar pela 
primeira vez, depois de operar 30 dias de 
forma experimental. A frequência 95,7 FM 
chegou aos vales do Rio Pardo e Taquari 
com uma proposta inovadora que sempre 
buscou aliar música, informação, entre-
tenimento e proximidade com o público. 

A licitação do canal, iniciada no ano 
2000, teve a participação de 16 empresas. 
A outorga, assinada em 14 de dezembro 
de 2010, no Ministério das Comunica-
ções, abriu caminho para a instalação da 
emissora sediada em Vera Cruz, junto ao 

jornal Arauto. É ali, no centro da Capital 
das Gincanas, na rua Jacob Blész, nº 38,  
que foram instalados os estúdios principal 
(panorâmico) e auxiliar, além de toda es-
trutura operacional da rádio.

Não é à toa que em sete anos a jovem 
Arauto FM tem trajetória surpreenden-
te. Em tão pouco tempo, se consolidou 
como a rádio mais ouvida no Vale do Rio 
Pardo, região central do território gaúcho. 
Quem atesta isso é a expressiva audiência 
comprovada em pesquisas realizadas pela 
Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), 
que mostram um público ouvinte em todas 
as camadas sociais e de diferentes faixas 
etárias. Para cativar e manter seu público 
fiel, a aposta é a constante atualização 

da programação, atenta às tendências 
nacionais e internacionais, juntamente à 
dedicação da equipe de profissionais que 
buscam, no dia a dia, honrar o slogan ado-
tado como lema, para fazer da Arauto FM, 
“do jeito que você sempre quis”.

Milhares de pessoas elegeram a 95,7 
FM como a sua rádio e deixaram a pro-
gramação se tornar companhia no carro, 
em casa, no trabalho. A região abraçou 
a Arauto FM e o crescimento foi natural. 
O embrião deste projeto nasceu em Vera 
Cruz e é dali que se gera conteúdo trans-
mitido em rede para os outros estúdios 
que levam a marca e a qualidade Arauto. 
Cada vez mais enraizada nos vales, cada 
vez mais abrangente.


