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A terra da Festa da Alegria foi o primeiro 
ponto estratégico de expansão da Arauto FM 
ao inaugurar seu estúdio avançado em 28 de 
setembro de 2017, no dia em que Santa Cruz 
comemorava 139 anos de emancipação. 
Defronte ao Parque da Oktoberfest, em pré-
dio centenário que fica na esquina das ruas 
Venâncio Aires com a Galvão Costa, a estru-
tura foi revitalizada para abrigar o estúdio 
da rádio, salas para atendimento comercial 
e jornalismo, recepção, banheiros e espaço 
de confraternizações. No ato de inauguração 
do estúdio avançado, o diretor do Grupo 
Arauto, Luís Carlos Dhiel, já frisava que a 
ativação do estúdio espelha a continuidade 
do crescimento da Arauto FM. 

“Quando surgiu, a emissora rapidamen-
te conquistou a simpatia popular, sendo 
a rádio mais ouvida, conforme pesquisas 
realizadas pela Universidade de Santa Cruz 
do Sul. Mesmo assim, ela quer estar próxima 

das pessoas, integrada às comunidades e 
participante das atividades desenvolvidas”, 
sublinhou, na ocasião. 

Desde seu surgimento, embora sediada 
em Vera Cruz, a Arauto FM trabalhou com 
o propósito de ser uma rádio regionalmente 
apreciada. Ao implantar a unidade de San-
ta Cruz do Sul, a Arauto FM montou uma 
estrutura totalmente nova, já que passou a 
usar alternadamente os seus dois estúdios, 
sendo um na terra do Fritz e Frida e outro 
na Capital das Gincanas. A expansão reforça 
o desejo de aproximar a rádio do ouvinte e 
dos anunciantes, considerando Santa Cruz 
do Sul uma das cidades mais desenvolvidas 
do Rio Grande do Sul. Desta forma, a cidade 
também ganhou a presença do Grupo Arau-
to de forma maciça em eventos e coberturas 
diárias, fazendo com que as principais notí-
cias cheguem aos ouvintes e possam ser lidas 
no Portal Arauto.


