
O Backstage
mais alegre
da Oktober
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O Grupo Arauto está, ano a ano, festa a 
festa, mais enraizado e presente na Oktober-
fest e Feirasul, em Santa Cruz do Sul. Nos 
dias em que as bandinhas alemãs ecoam 
e os trajes típicos se multiplicam, a equipe 
Arauto está lá, com sua ampla estrutura à 
espera  do público no tradicional ponto, jun-
to ao Monumento do Esportista e próximo 
ao Ginásio Poliesportivo. Na edição de 2018 
novamente a Arauto levou o estúdio para 
transmitir a programação direto da Festa da 
Alegria, embora tenha um estúdio montado 
em frente ao parque. 

Com 55 atrações que proporcionaram 
mais de 80 horas de show, sem qualquer 
custo para a organização do evento ou 
para quem estivesse no local, o estande 
da Arauto FM seguramente reunia uma 
multidão. “Foi uma Oktoberfest pra lá de 
marcante, com a consolidação do Backs-
tage dentro da festa. Proporcionamos ao 
público um formato inovador, com muitos 
shows, apresentações mais rápidas e, com 

isso, repertórios com os sucessos mais con-
firmados. Não raras vezes, as noites de festa 
da Oktoberfest encerravam no Backstage 
Arauto”, relembra o coordenador artístico 
da 95,7 FM, Tiago Rocha.

Com tamanho engajamento, o Grupo 
Arauto ganhou o reconhecimento da co-
missão organizadora da Festa da Alegria 
e o respaldo do público que acompanhou 
a programação diária, divertindo-se com 
os shows e as atrações em datas especiais, 
como o Dia da Criança e da Maturidade 
Ativa. Ao reunir a Coordenação Executiva 
da festa, em confraternização no Backstage, 
o presidente da Assemp, Léo Schwingel, 
evidenciou esta parceria de sucesso, que 
cresce a cada ano e engrandece a Oktober-
fest. Estando pertinho do público, inovando 
a cada ano, oferecendo shows, entreteni-
mento, informação e contribuindo com o 
sucesso da festa, a Arauto FM cumpre seu 
papel e faz, mais uma vez, “do jeito que você 
sempre quis”. 


