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No ar, o sonho
que virou
realidade
O 15 de novembro de 2011 amanheceu 
diferente nos Vales do Rio Pardo e Taquari. 
Em caráter definitivo, foi ao ar a Arauto FM

5 horas da manhã, feriado de 15 de novembro, Proclamação da 
República. Depois de operar 30 dias em caráter experimental, chegou a 
hora de entrar de forma definitiva na vida das comunidades dos vales do 
Rio Pardo e Taquari. Em casa, no carro, nos aplicativos, no computador, 
quem sintonizou a frequência 95,7 FM recebeu uma proposta inovadora, 
que primou, desde sempre, por aliar música, informação, entretenimento 
e proximidade com seu público. A Arauto FM foi um sonho cultivado por 
um longo período e se transformou, há exatos oito anos, em realidade.

A trajetória é breve, mas o sonho foi acalentado há mais tempo. 
Iniciou no ano 2000 a licitação do canal, com a participação de 16 
empresas. Foi apenas em 14 de dezembro de 2010 a assinatura da 
outorga no Ministério das Comunicações, que abriu caminho para a 
instalação da emissora sediada em Vera Cruz, junto ao jornal Arauto. 
Ali foram instalados os estúdios principal (panorâmico) e auxiliar,  além 
de toda a estrutura operacional e diretiva da rádio.

Do embrião da rádio Arauto, nascido em Vera Cruz em 2011, novos 
projetos tomaram forma e fizeram com que a rádio se tornasse cada vez 
mais enraizada nos Vales e cada vez mais abrangente.

Depois da Capital das Gincanas, foi a vez da emissora se expandir 
para a Terra da Oktoberfest, aliás, com estúdio avançado bem defronte 
ao Parque da Festa da Alegria. Foi no dia 28 de setembro de 2017 a 
inauguração, ocasião em que Santa Cruz do Sul festejava seus 139 anos 
de emancipação. No local, além de estúdio, recepção aos ouvintes, 
clientes e parceiros, há o atendimento comercial e ambiente de trabalho 
do Portal Arauto.

O crescimento não parou por aí. A segunda emissora de rádio do 
Grupo Arauto de Comunicação foi inaugurada no dia 6 de julho de 
2018, no município de Mato Leitão, para abraçar cada vez mais o pú-
blico pertencente ao Vale do Taquari. Mais de 40 municípios sintonizam 
na Arauto FM seu porta-voz de informação, entretenimento, serviços e 
muita, muita música.

Para quem tanto sonhou e hoje vislumbra a emissora completar oito 
anos de trajetória, inserida em um grupo de comunicação com cada 
vez mais respaldo regional, sabe que o crescimento da Arauto FM é 
consequência de muito trabalho, planejamento, dedicação e atuação 
em equipe. Da soma de ingredientes veio a receita: uma rádio do jeito 
que você sempre quis.
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