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“É preciso estar bem para fazer bem. Sempre que um comunicador 
abre o microfone para conversar com os ouvintes ele doa um pouco de 
si através da sua emoção, da sua alegria e do seu estado de espírito. É 
imprescindível que fora do ar cada profissional, que tem o compromisso de 
diariamente conversar com milhares de pessoas simultaneamente, desen-
volva atividades que lhe ofereçam prazer e relaxamento. Uma pessoa em 
harmonia consigo e com o meio onde vive expressa isso nas suas atitudes 
e na sua fala. Para a Arauto é indispensável que seus comunicadores es-
tejam felizes e em paz para expressarem sinceridade e naturalidade no ar.” 
Por isso, o coordenador artístico da rádio provocou os colegas locutores 
a revelarem o que fazem “fora do ar”. Quer ver?

“Gosto de viajar, conhecer lugares, e sou apaixonado por artes cêni-
cas, como teatro, circo e cinema. Comecei a fazer teatro aos 8 anos na 
escola e depois fiz alguns cursos, ainda criança, até fazer algumas peças 
já profissionalmente a partir dos 10 anos na região metropolitana. Aos 15 
anos comecei a me apresentar em circos na região de Porto Alegre, com 
o personagem que me deu toda a bagagem que hoje uso tanto no teatro 
quanto no rádio. Viajei Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná fazendo 
‘escada’ para os maiores humoristas do Brasil. Hoje, um pouco distante do 
palco e da lona, faço do estúdio o meu picadeiro e dos ouvintes a minha 
plateia, que dentro do Manda Vê interagem tal qual uma, conversando 
diretamente comigo e pedindo sua música.”

“Sou um cara família, que fora do ar gosta de matear com a Dani, 
liderar um churrasco na João Alves e sempre, sempre apreciar um bom 
chimarrão. Sou alguém que acredita nos sonhos e que, literalmente, corre 
atrás. Adepto das corridas de rua, já participei de provas de até 42 quilô-
metros. Entretanto, a minha corrida favorita é pela vida. Busco ser todos 
os dias um profissional melhor, mas também uma pessoa mais dedicada, 
feliz e saudável. Nenhum sucesso profissional justifica o fracasso na saúde. 
A corrida de rua me desafia emocionalmente todas as semanas. Me treina 
para ser cada vez mais forte. Sei que parado não chego a lugar algum. 
Gosto de estar sempre em algum percurso. Mas, por favor, sem atalhos. 
Quero apreciar, pela caminhada, cada detalhe do espetáculo que é a vida.”
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