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Presente nos 
maiores eventos 
de Vera Cruz
Entre o fim de maio e início de junho, festejos 
de aniversário sempre com a cobertura e
o envolvimento especial do Grupo Arauto

A Arauto FM nasceu em Vera Cruz e, desde sempre, pela raiz de 
seu grupo de comunicação, está envolvida nos principais eventos do 
município. Por isso, ao chegar o fim de maio, a adrenalina é quase 
palpável no ar, e o Grupo Arauto vive este clima com intensidade. Não 
é à toa que Vera Cruz ostenta o título de Capital das Gincanas, afinal, 
vive esta paixão como deve ser vivida, com fervor. E se é apaixonante, 
a Arauto FM a vivencia, seja noticiando os bastidores e as novidades, 
que são pauta do jornal e do portal, seja atraindo lideranças de cada 
equipe e da comissão elaboradora para o tradicional debate, neste 
ano transmitido ao vivo pela página da Arauto FM no Facebook e no 
Portal Arauto, difundindo estas plataformas, e na cobertura da disputa, 
com as principais tarefas e curiosidades sobre a gincana.

 E se a Gincana Municipal costuma abrir a programação de aniver-
sário de Vera Cruz e ser sempre o destaque para o público local, logo 
na sequência outro grande evento atraiu muitos visitantes. A Feira da 
Produção chegou na 10ª edição e foi realizada no Parque de Eventos, 
de 7 a 9 de junho, com muitas atrações. Incluindo gastronomia, varia-
do comércio, cervejas artesanais, a feira contou, também, com shows 
musicais para alegrar o público, promovidos pela Arauto FM. A rádio 
também esteve presente com estúdio montado dentro do Parque de 
Eventos, para transmitir parte da sua programação diretamente do local 
e receber os visitantes da festa, que totalizaram cerca de 30 mil pes-
soas. No evento, que tem como propósito fortalecer as agroindústrias, 
foram comercializados mais de R$ 400 mil em produtos oferecidos por 
30 agricultores familiares locais e 120 expositores de todo o Estado.
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