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Será que é o tempo que tem passado 
rápido demais ou somos nós que não per-
cebemos mais o tempo passar? Um dia você 
acorda e percebe que precisa se desproteger 
da asa de seus pais, que a sua formatura 
é só o início de uma corrida alucinante 
num mercado cada vez mais competitivo, 
que o seu filho já domina a tecnologia 
com mais habilidade que você, que a sua 
neta vai ser mãe, que a sua tão sonhada 
aposentadoria chegou, que a Arauto está 
comemorando seu sétimo aniversário. 
Calma, respira. 

Na contramão do que parece ser, a 
sensação de “tempo acelerado” é um 
indicativo de que a sua dedicação ao tra-
balho e às pessoas que você ama tem te 
proporcionado os momentos mais incríveis 

que você poderia viver. E a família Arauto 
pode afirmar: nestes sete anos, temos vivi-
do ao seu lado as experiências mais incrí-
veis que poderíamos um dia ter sonhado.  
Faz sete anos que decidimos caminhar jun-
tos e a cada novo dia mais e mais pessoas 
se juntam a nós para compartilharem suas 
emoções e dividirem suas expectativas. 

Para se permitirem viver sensações que 
só a melhor música pode proporcionar. 
Para extraírem somente o que realmen-
te importa de um mundo cada vez mais 
manchado por más notícias. Uma rela-
ção humana que vai além do som e nos 
aproxima pelo melhor que podemos ser.  
Para a Arauto, mais importante do que fazer 
uma rádio que você curte, é fazer uma rádio 
que te entende e te valoriza. Uma rádio que 

é capaz de ver a vida do mesmo jeito que 
você vive o seu dia a dia. É torcer pelo bem 
da nossa cidade, é vibrar com o sucesso 
do seu negócio. É colocar a nossa amizade 
no assento mais importante, é ter como 
nosso bem mais valioso a sua companhia. 
Já se passaram sete anos de uma vida inteira 
que queremos estar ao seu lado dedicando o 
melhor de nós para honrar o compromisso 
que temos de proporcionar bons momentos 
em sua vida e nela poder fazer a diferença. 
Que as nossas músicas continuem te emocio-
nando. Que as notícias que te contamos pos-
sam te ajudar a ser um cidadão ou uma cida-
dã mais consciente. Que nossas vozes sejam 
sempre mensageiras de paz, amor e alegria! 
Sete anos de Arauto, sete anos do jeito que 
você sempre quis.
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Há sete anos,
do jeito que
você sempre quis


