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A Arauto FM se orgulha por ser uma 
rádio eclética, em vários sentidos. Agrada 
ao trabalhador do campo, dos bairros, 
das grandes cidades, de todas as classes 
sociais, de todos os níveis de escolaridade. 
Também atrai as crianças, como a Paula 
Eduarda Wermuth Vargas, de oito anos, 
sua mãe, Bruna, de 31, seus avós, Carmen 
e Nestor Wermuth, ambos de 64, e chega 
aos ouvidos atentos da bisa, dona Romilda 
Regina Wendland, de 95 anos. É ouvida 
pelas famílias e perpassa gerações.

Bruna conta que já sintoniza na 95,7 ao 
começar o dia para acompanhar as notí-
cias e ouvir música no trajeto de casa para 
o trabalho. Mas é à tardinha que a família 

santa-cruzense se reúne para conversar, 
na hora do chimarrão, e ouvir a rádio. O 
que atrai? Bruna acredita que o repertório 
variado cativa todos os públicos, desde 
os pequenos, como a filha, Paula, fã dos 
sertanejos e das músicas do momento.

Além da fusão da música com infor-
mação na programação diária, a relação 
de proximidade com os locutores, no caso 
de Carmen, amiga e ex-colega de trabalho 
de Pedro Thessing, o Schwarzer Peter, e 
com o filho, Maiquel, comunicadores do 
time Arauto, consolida a preferência dos 
ouvintes pela 95,7. Tendo o idioma alemão 
como base, a matriarca da família, dona 
Romilda, pode ouvir as bandinhas e os 

comentários do Schwarzer no seu radinho. 
Já a bisneta Paula, 87 anos mais moça, com 
seu fone conectado no celular também 
pode ficar ligada na Arauto, ouvindo os 
hits do momento.

É assim com centenas de ouvintes que 
se identificam com a rádio e com quem 
está nos microfones, conhecendo pessoal-
mente ou não. O time Arauto se aproxima 
do ouvinte, entra nos lares, no ambiente 
de trabalho, como se fosse da família. E é. 
Há sete anos, a equipe que se transformou 
na família Arauto trabalha para fazer parte 
de tantas famílias, acompanhar gerações e 
ser companhia diária, do amanhecer até a 
hora de dormir.

O ouvinte
é a razão de 
ser da Arauto


