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Com o ouvinte, 
na torcida por
recomeços
Promoção de Páscoa da Arauto FM quis 
saber “o que você gostaria de poder 
recomeçar?” e recebeu mais de 400 histórias

A Páscoa teve um sabor diferente para Ângela Helena Frighetto e sua 
mãe, Claudina da Silva. Era tempo de Páscoa, a promoção da Arauto FM 
indicava a data festiva, mas não é de chocolate que esta pauta tratava. 
Era do verdadeiro sentido da data cristã, da ressurreição, ou, trazendo 
para os dias contemporâneos, o recomeço. Um desentendimento entre 
mãe e filha e a possibilidade de resgatar esta relação única de amor 
foram traduzidos na história que venceu a promoção Doce Recomeço. 
“É tua mãe, então ainda dá tempo.” Foi essa frase do filho mais velho 
que motivou Ângela a acreditar. A fé move montanhas, não é? Conduziu 
Ângela, moradora do bairro Esmeralda, em Santa Cruz, até a Serra, 
junto da equipe Arauto, em 20 de abril. Lá se daria a surpresa e o es-
perado reencontro. O abraço, após sete anos sem sentir o calor de estar 
entre os braços da mãe. A promoção da 95,7 FM contou com mais de 
400 histórias cadastradas, muitas de emocionar, e esta conexão com 
o ouvinte, como se fosse parte de sua família, motiva a equipe Arauto 
a surpreender.

A dor da briga, da ruptura com a filha, fez Claudina ir embora e 
encontrar na Serra Gaúcha - onde moram os outros filhos - um local 
para se refugiar das lembranças ruins. A idosa - que enfrenta diversos 
problemas de saúde - até tentou uma aproximação, ignorada pela filha, 
que se mantinha magoada. Mas o tempo passa e as feridas abertas 
começam a se fechar. A cada aniversário, data festiva, as lembranças e 
a saudade batiam mais fortes. Chegou o tempo de recomeçar.

Ângela foi desafiada a arrumar a mala rapidamente, na companhia 
dos comunicadores da Arauto, e partir para o desfecho desta história - e 
quem sabe, um novo começo para a história de mãe e filha. A viagem 
a Guaporé é curta, mas parecia uma eternidade para a santa-cruzense.  
Quando o carro passou pelo pórtico do município, um, dois, três sus-
piros... Chegara a hora. Mas a mãe não estava lá. Ângela fez as pazes 
com o irmão e com a cunhada, abraçou novamente  a afilhada que não 
via desde bebê, antes de mais uma viagem até Bento Gonçalves, onde a 
mãe passeava, mas também realizava exames de saúde. E quis o destino 
que fosse num lugar especial, ao pôr-do-sol, na Praça das Rosas, em 
frente da Igreja Matriz Cristo Rei. A desconfiança de Claudina, levada 
até o local, logo logo foi substituída pela emoção, quando o locutor 
Augusto Barros leu a carta da filha. Sete anos traduzidos em algumas 
palavras e a dor dando espaço ao tão esperado perdão.
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