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Na Arauto FM a música e o entretenimen-
to são o carro-chefe da programação desde 
seu surgimento, há sete anos. No entanto, o 
jornalismo sempre teve destaque para levar 
aos ouvintes as principais notícias da região, 
informações sobre o trânsito, eventos e servi-
ços. A necessidade de produção jornalística 
para a rádio e o interesse em disponibilizar 
as notícias na internet motivaram o surgi-
mento do Portal Arauto, em 24 de setembro 
de 2016, data do aniversário de 30 anos do 
jornal Arauto. Esportes, polícia, política, 
educação, saúde, entretenimento, eventos, 
cultura, tudo o que interessa à região está no 
portalarauto.com.br, basta clicar, o conteúdo 
é acessado de graça.

Além de notícias, vídeos e fotos atualiza-
dos constantemente, no portal a equipe de 
profissionais multimídia ainda abastece os 
especiais, blogs e produz todas as notícias 
comentadas pelos locutores ao vivo, na 
programação da rádio. Como novidade,  
neste ano foram criados os programetes 
de vídeo Arauto Saúde, conduzidos pelo 
comunicador Pedro Thessing entrevistando 
profissionais da região. O programa diário 
com assuntos de prevenção, alimentação 
e vida saudável é disponibilizado no portal 
às 8 horas e na rádio vai ao ar no programa 
Prosit Schwarzer Peter, às 12h40min, e no 
Bom Dia Arauto, às 7h40min. 

Outra estreia no portal foi o Arauto Atualida-

des, também com versão em vídeo, que abor-
da diversos temas e recebe entrevistados que  
possam expor  op in iões  e  co labo -
rar com assuntos relevantes, sob o co-
mando da jornalista Bruna Lovato.  
Além do produto audiovisual, ao leitor do 
portal é oferecida uma reportagem sobre o 
tema em questão.

O Portal Arauto está no ar 24 horas por 
dia, com equipe qualificada e incansável em 
busca das notícias para leitores e ouvintes. 
Quando tem locutor no ar, desde 5 horas da 
manhã, tem produção de conteúdo jornalís-
tico saindo do portal para quem liga o rádio. 
Trabalho integrado para mesclar música e 
informação de qualidade.


