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“Um cara verdadeiramente divertido. Desde a escola, no ensino 
fundamental, sempre foi o ‘palhaço’ da turma. Um cara imensamente 
feliz por trabalhar com o que ama e poder ser a mesma pessoa tanto 
na rua quanto no rádio. Creio que esse é o grande segredo pra dar 
certo. Pai de dois lindos filhos, Eduarda, de 12 anos, e Anthony, de 8 
anos. Apaixonado por tecnologia e redes sociais. Quem acompanha 
no Instagram @ocrisaquino conhece sua rotina entre família,  cantorias 
com seus violões, dicas de moda e comes e bebes. Ahhhh! Aliás, se 
ainda não segue pode seguir aí...hahaha.”

“Fui estimulada, desde criança, a ter fé em Deus e a me doar, ofe-
recendo os dons para o bem comum. Com 8 anos eu já cantava em 
missas, acompanhando meu pai. Me afastei na adolescência e, aos 21 
anos, tive uma experiência marcante em que me apaixonei por Jesus 
Cristo, pelo Evangelho, pela vida de Igreja...Desde então, tenho bus-
cado permitir que o amor de Deus transforme meu coração e ofereço 
com mais intensidade meus dons para a comunidade, principalmente 
nas atividades da Renovação Carismática Católica como ministra de 
música e pregadora. Além de Arauto FM, sou arauto da Boa-Nova e 
isso me faz muito feliz!”

“Sou formada em publicidade e propaganda, apaixonada pelo 
mundo da comunicação e da moda. Atuo como comunicadora e no 
departamento comercial da rádio Arauto FM. Das coisas que amo, 
uma delas é estar próxima das pessoas, por isso a escolha de também 
atuar na área de vendas. Gosto de conversar  com o cliente, entender 
a necessidade dele e oferecer as melhores soluções de mídia  para que 
os resultados aconteçam. Mas, nas horas vagas, gosto de ler os sites 
de moda, acompanhar os lançamentos musicais e as tendências de 
mercado. A maior bênção da minha vida é ser a mãe da Anna, é ela 
que me inspira a ser cada dia melhor e lutar pelas coisas que acredito.”
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