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“Ao chegar aos oito anos de trabalho junto  
das comunidades dos Vales do Rio Pardo e 
Taquari, tenho a certeza que a Arauto FM faz 
o desenvolvimento acontecer junto aos mais 
necessitados, primando pela credibilidade na 
informação, pelo entretenimento e por ser com-
panheira de seus ouvintes, prestando serviços 
importantes e de auxílio a muitas famílias, papel 
de responsabilidade social que a emissora desen-
volve. Também destaco a grandeza e a qualidade 
da equipe de colaboradores que forma a Arauto 
FM, e que construiu a credibilidade perante seus 
ouvintes e parceiros. E sem dúvida, ressaltar o 
protagonismo do Luís Carlos Dhiel, que integra a 
diretoria da Agert. Conquistamos um empresário 
com capacidade ímpar no setor de radiodifusão, 
que só vem a engrandecer a Agert.”

“Em nome da diretoria do Sindicato das Em-
presas de Rádio e Televisão, venho parabenizar a 
Rádio Arauto FM pelos seus 8 anos de história, 
demonstrando protagonismo nos Vales do Rio 
Pardo e Taquari. 

Presença constante nos eventos de integra-
ção e atualização de nosso setor, a Arauto FM, 
através de sua direção, gerência e demais cola-
boradores, vem demonstrando grande profissio-
nalismo em suas mais diversas ações, fruto de 
um trabalho sério e competente. O SindiRádio 
se orgulha de ter a Arauto FM como associada 
e espera seguir por muitos e muitos anos nesta 
grande parceria, propagando entretenimento e 
informação de qualidade ao público gaúcho! 
Parabéns, time Arauto FM!”

“Um veículo de comunicação como a Arauto 
é extremamente importante para o desenvol-
vimento regional. Levando notícias de forma 
correta, séria, decente, como o Grupo Arauto 
vem fazendo, você consegue informar o cidadão 
e ele passa a ter as informações para tomar as 
decisões da sua vida. Um grupo de comunicação 
com a seriedade, o respeito que a comunidade 
tem pelo Arauto e o respeito que o Arauto tem 
pela comunidade, é um patrimônio para os Vales 
do Rio Pardo, Taquari e Centro-Serra. Parabenizo, 
em nome do Ministério da Agricultura e da Se-
cretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo, 
os gestores do Grupo Arauto, os colaboradores 
e a comunidade regional por ter um veículo de 
comunicação com esta qualidade, comprometi-
mento e respeito com o cidadão.”
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