
será agora apresentado por 
Rafa Bello. 

Do meio-dia até as 14 horas, 
a novidade é o Super Arauto, 
com Tiago Rocha, Augusto 
Barros, Guilherme Bica e 
Bruna Lovato. Em uma das 
novidades, o ouvinte poderá 
mandar uma lista de compras 
de supermercado no valor 
de até R$ 100. O escolhido 
vai ter os itens dados pela 
Arauto. Além das notícias em 
primeira mão, o Torcida Or-
ganizada segue, só que como 
um quadro, apresentando as 
novidades da dupla Gre-Nal. 
Segue também a escolha do 
artista do dia, com o quadro 
Super Sucesso.

Já o Mundo Sertão, com 
Daniel Schwengber, das 17  
às 19 horas, será totalmente 
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Em fevereiro, Arauto com 
programação atualizada
Atenta às preferências do público, emissora faz mudanças em horários, 
cria novos quadros e programas, além de mais interatividade com o ouvinte
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BRUNA LOVATO
jornalismo@arautofm.com.br

RÁDIO FM

Arauto FM pode ser sintonizada nas frequências 95,7 e 90,5, além do aplicativo e no site

“
A Arauto quer estar 
cada vez mais próxima 
e identificada com o 
público. Tudo o que a 
audiência sugere ao 
longo da programação é 
levado em conta

TIAGO ROCHA
coordenador artístico

O começo de fevereiro mar-
ca alterações na programação 
da Arauto FM 95,7 e 90,5. A 
atualização nos programas 
mostra que a rádio está atenta 
às preferências do seu público, 
comprovando o compromisso 
da emissora com os ouvintes. 
O coordenador artístico da 
Arauto, Tiago Rocha, diz que 
qualquer decisão é sempre 
fundamentada na preferência 
da maioria, com o intuito de 
atingir ainda mais pessoas. 
“A Arauto quer estar cada vez 
mais próxima e identificada 
com o público. Tudo o que 
a audiência sugere ao longo 
da programação é levado em 
conta”, ressalta.

Uma das principais mu-
danças é no horário do pro-
grama Schwarzer Peter. Ago-
ra, Maiquel e Pedro Thessing 
comandam a atração das 6 às 
7 horas, durante a semana, 
seguindo com a apresentação 
normal aos sábados, das 9  às 
13 horas. O Bom Dia Arauto, 
a partir das 7 horas, também 
terá uma participação de 
Pedro Thessing, às 7h20min, 
com o Minuto Schwarzer 
Peter. Seguindo a parte da 
manhã, o As 11 na Arauto 

reformulado, com mais inte-
ratividade. O Fazendo Média 
vai presentear um ouvinte 
com combustível para andar 
até 200 quilômetros. E tem 
ainda o LocalizArauto, em 
que serão falados dois pontos 
referências em bairros ou lo-
calidades para que as pessoas 
descubram o local.

Seguindo na noite, de se-
gunda a quinta-feira, das 22 
às 23 horas, tem o Hora H, 
com uma hora de música, sem 
intervalo comercial. No mes-
mo horário, nas sextas, tem o 
Somzeira, com o DJ Gui Etges, 
no clima da balada.

Nos sábados, das 7 às 9 
horas, com apresentação de 
Tiago Rocha, tem o Adoração, 
um programa de músicas 
cristãs, em que canções que 
enaltecem a religiosidade e 
a crença em Deus serão evi-
denciadas. Nas duas horas de 
duração, o Adoração também 
apresentará breves citações 
bíblicas e apresentará uma 
mensagem relacionada ao 
tema. O programa não será 
pautado por nenhuma reli-
gião específica.

Nos domingos, aqueles que 
procuram um amor, terão uma 
hora a mais para aproveitar 
O Amor é Mais, com Márcia 
Schons, das 20 às 23 horas.

DEPOIS das cenas impactantes do desastre de Brumadi-
nho, MG, mostradas na telinha, chega-se à primeira conclu-
são de que após o rompimento da barragem de Mariana, 
em 2015, a lição de casa não foi feita. As imagens são uma 
repetição do que não é um pesadelo. Antes fosse. É a rea-
lidade sem efeitos de cinema, de incansáveis equipes de 
socorristas mergulhados na lama, em situações extrema-
mente perigosas na busca por desaparecidos. A catástrofe 
de Brumadinho é de uma gravidade humana imensurável do 
que aquela ocorrida em Mariana. E, mais uma vez procuram-
se por explicações, se é que elas existem, ou se podem ser 
publicamente reveladas. Pelo que já se divulgou, todas as 
possíveis medidas de impacto ambiental que poderiam ter 
sido adotadas desde Mariana, foram rechaçadas e arquiva-
das. Os poderes constituídos não ouviram as advertências. 
Enquanto isso, as mineradoras mantiveram inalterados seus 
inseguros processos extrativos.

PASSOU da hora de um basta. Está mais do que em tempo 
de a sociedade ser vista e tratada com humanidade e respeito 
no que se refere à segurança das pessoas, preservação patri-
monial e defesa ambiental. Tragédias continuam acontecen-
do. De triste lembrança cá na nossa região, há uma semana 
foram feitas vigílias pela memória das 242 vítimas da boate 
Kiss, ainda sem responsabilização. Em setembro do ano pas-
sado, um incêndio consumiu totalmente o acervo do Museu 
Nacional, no Rio, até agora aguardando esclarecimentos 
plausíveis. O descaso, a negligência e a resistência em adotar 
medidas preventivas e protetivas pode até ser considerada 
certa prepotência, ou a prevalência de interesses maiores. 
Voltando a Brumadinho, por exemplo, uma autoridade teria 
afirmado que o risco de desabamento era mínimo. Ora, mas 
então havia risco. Certo? Como justificar a existência de refei-
tório e prédios administrativos abaixo da barragem?

DAQUI, longe dos acontecimentos e comentando sobre 
as informações que chegam por todos os meios de mídia, 
não se quer tirar conclusões imponderadas. Cabe aos meios 
investigatórios e judiciais o apontamento de causas, culpados 
e cometimento de responsabilidades, civis e criminais. Mas, 
lembrando ao leitor, desastres ocorrem das mais diversas 
formas. Chuvas diluviais derrubam morros arrastando casas 
construídas em ocupação irregular. Quantas vidas já foram 
perdidas em embarcações precárias e sem fiscalização que 
navegam pelos rios da Amazônia? E o edifício abandonado 
e ocupado pelos “sem teto” que incendiou e desabou no 
centro de São Paulo, levando junto até mesmo uma igreja? 
Ou o desespero das famílias que tiveram que deixar suas 
casas nas recentes cheias no Oeste do Estado? O filme é ve-
lho: autoridades verificam “in loco” a tragédia, manifestam 
solidariedade, declaram estado de calamidade e prometem 
providências, e...

NESSES poucos casos referidos e em tantos outros inomi-
nados, pode-se dizer que acontece uma sucessão de erros. 
Começa no planejamento, em que a segurança das vidas 
e do patrimônio ambiental fica num plano secundário. As 
políticas de expansão urbana ainda carecem de uma cultura 
de prevenção. Se vilas se formam irregularmente em morros 
periféricos, é porque existiu a omissão do poder público. Se 
embarcações afundam, certamente a fiscalização não foi 
eficiente. Se um prédio ocupado de forma irregular tinha 
energia elétrica, é porque houve conivência da fornecedora. 
Os desastres de Mariana e Brumadinho são, a toda evidên-
cia, um somatório de erros que vão de avaliação básica, 
negligência e omissão. Não basta apenas emitir laudos e 
preencher formulários como se fossem meras formalidades 
burocráticas. Proteger vidas humanas, respeitar o meio 
ambiente, preservar a fauna e flora devem ter primazia 
sobre tudo.  


