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“Uma rádio em plena expansão em tempos 
de redes sociais é um grande desafio, e neste 
momento nasceu a rádio Arauto, com este 
desafio enorme, mas com inovação em sua 
programação, com ótimos comunicadores, 
abriu o espaço e é uma grande parceira da co-
munidade de Vera Cruz. É uma grande parceira 
da Associação Comercial, Industrial, Serviços 
e Agropecuária de Vera Cruz e parabenizamos 
a rádio Arauto pelos oito anos de trajetória. 
Desejamos que conquiste cada vez mais espaço 
em nível regional para levar alegria, entrete-
nimento e informação à comunidade de Vera 
Cruz e região. Parabéns pela inovação e pela 
tecnologia que a rádio Arauto, nossa parceira, 
traz para nossa região.”

“A Arauto FM é parceira da ACI antes mesmo 
de instalar estúdio em Santa Cruz. Muitas vezes, 
em Vera Cruz, tive a chance de divulgar nossas 
ações. A parceria, depois, só aumentou. O pa-
pel da imprensa na campanha Duplica 287 e 
o impacto que gerou, colocando a rodovia em 
primeiro plano no Estado, demonstra esta força. 
A Arauto, ao inserir a ACI e outras entidades nos 
diálogos durante as eleições gerais, possibilitou 
espaço para a reflexão sobre o cenário político 
e sobre as perspectivas para o desenvolvimento 
regional, que é a nossa missão enquanto enti-
dade. Tudo isso é motivo de comemoração e 
felicitação pelos oito anos da Arauto FM. Em 
tão pouco tempo, a rádio envolveu entidades, 
promoveu a articulação e deu espaço para que 
todos se manifestassem e se desenvolvessem. 
Nosso reconhecimento.”

“O Sindicato dos Trabalhadores Rurais na 
Agricultura Familiar de Vera Cruz parabeniza 
a Rádio Arauto, seus colaboradores e ouvintes 
pela passagem de seus oito anos de história. 
Que possamos a cada dia fortalecer a grande 
parceria e o apoio na divulgação das ativida-
des da entidade. És ainda uma criança que, 
com amor e zelo, leva a informação, o entre-
tenimento e a alegria aos ouvintes. Continue 
confidente e cuidadosa com as informações e 
os debates que traz à tona no dia a dia. Vida 
longa à família Arauto e em especial à Rádio 
Arauto nestes oito anos de vida.”
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