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Engajamento 
como marca na
comunidade
Ao ampliar a atuação para a região de 
Venâncio Aires, a Arauto FM estreitou ainda 
mais o envolvimento com os eventos locais

Está no DNA do Grupo Arauto o engajamento comunitário e a parti-
cipação em eventos importantes para os municípios de sua abrangência. 
Em Venâncio Aires, em mais que uma oportunidade, a Arauto FM não 
apenas marcou presença como se envolveu diretamente em diversas 
iniciativas com forte apelo popular. No início do ano, em janeiro, na 
143ª Festa de São Sebastião Mártir, a equipe Arauto esteve presente no 
evento. Além de celebrações religiosas que marcam a programação, 
considerada a maior no território da Diocese de Santa Cruz, na noite 
de sábado teve show com a Banda Barbarella, em parceria com a 
Arauto FM, que movimentou a festa. No dia seguinte, o ponto alto foi 
a missa campal no fim da tarde, celebrada ao lado da Matriz, ao ar 
livre, com a presença do bispo diocesano Dom Aloísio Dilli, seguida 
da procissão pelas ruas centrais da cidade. 

Outro evento importante na Capital do Chimarrão, motivado pela 
solidariedade, ocorreu em 13 de julho. A Feijoada pela Vida arrecadou 
mais de R$ 12 mil para a UTI Neonatal de Venâncio Aires. Além da 
feijoada, o evento contou com apresentação de Moisés Damé e o leilão 
de quadros de Renato Portaluppi e Fernandão, feitos com o talento de 
Julio Mahl. Os 200 participantes ainda foram agraciados com um prato 
personalizado, além de um livro e CD do quadro Mensagem do Dia, 
organizado pela jornalista Cátia Kist, e um doce feito por voluntárias. 
“Está em nosso DNA. Enquanto grupo de comunicação queremos 
sempre apoiar projetos importantes à comunidade”, destacou o diretor 
executivo do Grupo Arauto, Luís Carlos Dhiel.

eventos

16


