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Depois de conquistar o coração dos 
ouvintes do Vale do Rio Pardo e consoli-
dar a atuação nessa região, o ano de 2018 
está sendo marcado pelo crescimento da 
Arauto FM em mais uma unidade, desta vez 
abraçando o Vale do Taquari. A segunda 
emissora de rádio do Grupo Arauto de 
Comunicações foi inaugurada no dia 6 de 
julho, no município de Mato Leitão, com 
a Arauto 90,5 alcançando mais de 40 mu-
nicípios da região.

A emissora, com sede em Mato Leitão, 
existe desde novembro de 2009 e nos últi-
mos anos integrava a Rede Jovem Pan, de 
São Paulo, retransmitindo sua programa-
ção. Depois de ser adquirida pelo Grupo 
Arauto, desde o dia 1º de junho vem ope-
rando com uma programação musical no 
mesmo estilo da Arauto 95,7. Mas desde sá-

bado, 7 de julho, passou a operar de forma 
integral, com boa parte da programação 
sendo gerada em Mato Leitão e outra parte 
em rede, com transmissão simultânea pelas 
duas emissoras, uma voltada para o Vale do 
Rio Pardo e a outra para o Vale do Taquari.

“O crescimento da Arauto FM é con-
sequência do trabalho desenvolvido. Os 
vários aspectos envolvidos numa emissora 
de rádio são cuidadosamente pensados e 
executados, buscando a perfeição nos mí-
nimos detalhes. O ouvinte pode não saber 
por qual razão exatamente ele gosta da 
Arauto FM, esta empatia decorre da soma 
de detalhes que envolvem a programação, 
a comunicação ao microfone, as trilhas, 
a plástica e assim por diante. Felizmente 
temos tido retorno extraordinário. A intera-
ção dos ouvintes é fantástica e os anuncian-

tes testemunham quanto tem valido investir 
na Arauto FM. Isso nos permite continuar 
sonhando e trabalhar na concretização 
destes sonhos. A primeira etapa de nosso 
projeto foi a instalação da emissora em Vera 
Cruz, onde a sede permanece. O sucesso 
alcançado em pouco tempo permitiu so-
nhar com o estúdio avançado em Santa 
Cruz, em frente ao Parque da Oktoberfest. 
Foi um passo marcante que nos inseriu 
fisicamente na cidade, polo regional. O su-
cesso que a expansão alcança nos autoriza 
a continuar sonhando com o crescimento e 
a solidificação da Arauto FM. É muito bom 
saber que nossa emissora em pouco tempo 
se tornou uma companhia indispensável e 
que faz a diferença na vida de milhares de 
pessoas”, avalia o diretor do Grupo Arauto, 
Luís Carlos Dhiel.


