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fora do ar
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“Quando estou fora do ar, me dedico a outras atividades que de-
sempenho há muito tempo. Para quem não sabe, sou músico da banda 
Nova Geração há 32 anos, e também trabalho como produtor de áudio 
e vídeo - tenho a Múltipla Produtora, com 20 anos de estrada. Ah, e para 
os fãs do Costelão da Arauto, saibam que nas horas vagas sou metido 
mesmo a gourmet, um apaixonado pela culinária gaúcha, e não à toa 
possuo o blog de gastronomia para unir esta paixão pelos assados.” 

“Todo fim de semana é sagrado, tenho no futebol meu momento para 
relaxar, desacelerar o coração, aliviar o corpo e a cabeça, e quando dá, 
também durante a semana bato uma bolinha. Sempre que posso, gosto 
de estar junto à natureza. Brinco que se perguntam se eu quero ir para as 
praias do nordeste ou acampar na beira de um açude, fico com a segun-
da opção. Gosto de pescar, mesmo que eu não pesque nada. É ali meu 
momento de refletir, de organizar as ideias, de criar coisas novas para o 
programa. E para completar, a dedicação ao voluntariado me completa. 
Desde 2002 junto à Oktoberfest, na Coordenação Executiva, sinto que é 
uma retribuição para minha comunidade. É algo que dignifica e dá frutos.”

“Boa parte do meu dia é dedicada ao rádio. Antes das seis já 
estou acordado para mais uma jornada. Locução, vendas, blitz, 
eventos. Fora do ar tenho me dedicado à família, academia e ao 
meu hobby: jogar PlayStation, mais precisamente Fifa 19. Chego a 
simular uns três campeonatos simultâneos. Francês, inglês e alemão. 
Acompanho as contratações, janelas europeias e deixo as equipes em 
dia. Um antiestresse fantástico.”
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