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Foram passos lentos que aproximaram filha de sua mãe. Ângela 
tremia e dava para sentir na voz, ao chamar “mãe”. Ela ouviu, se virou 
e  finalmente o abraço, aquele que há tanto tempo estava trancado, foi 
dado, trocado. A cena emocionou não só a família que estava próxima, 
mas também a produção da Arauto e os que frequentavam a Praça das 
Rosas naquele sábado. Foram aplausos espontâneos de conhecidos e 
desconhecidos que, no fim de semana de Páscoa, presenciaram uma 
cena que resume o objetivo da data. Após o abraço, não existia mais 
espaço para intrigas, mágoas ou lembranças ruins. Ângela pediu por 
mais tolerância entre as pessoas, paciência, aprender a valorizar a 
quem se ama. Foram as lições que tantos anos de ausência da mãe 
e este reencontro lhe proporcionaram. Ali, uma nos braços da outra, 
eram apenas mãe e filha, felizes pelo doce recomeço.

Augusto Barros guarda na lembrança com muito carinho esta his-
tória especial, quase uma aventura para encontrar dona Claudina em 
Guaporé, até chegar em Bento. “Aos 45 do segundo tempo, quando 
a noite já se aproximava, conseguimos fazer o reencontro e a reação 
da mãe foi a melhor possível. Pra mim foi uma experiência única, um 
desafio enorme. Conseguimos muito mais do que criar um conteúdo 
interessante para o público. Conseguimos reunir uma família que não 
tinha relação há mais de sete anos. Mãe e filha ainda mantêm contato 
conosco pelas redes sociais, até nos visitaram na Casa da Arauto na 
Oktober e estão mais felizes e unidas do que nunca. Essa é a nossa 
maior alegria!”, frisa.

Sim, para quem pensa que a emoção e o perdão ficaram apenas 
para defronte às câmeras, a visita das protagonistas desta história na 
Casa Arauto, durante a Oktoberfest, encheu a equipe de alegria. A 
produtora audiovisual e social mídia da Arauto FM e do Portal Arauto, 
Letícia Dhiel, e o comunicador e coordenador artístico da rádio, Tiago 
Rocha, recepcionaram mãe e filha, vestidas à caráter para a Festa da 
Alegria. Aliás, ambos participaram da viagem que conduziu Ângela a 
Guaporé e depois a Bento Gonçalves, para o desfecho da promoção 
Doce Recomeço, em abril. Claudina veio passar uma temporada na 
casa da filha, em Santa Cruz, e na Oktoberfest, não poderiam deixar 
de visitar os ambientes do Grupo Arauto. “Elas vieram conversar, logo 
nos reconheceram. Agradeceram muito o que fizemos por elas”, co-
menta Letícia, feliz por ter vivenciado algo tão significativo que a rádio 
fez na vida de uma família, maior do que qualquer prêmio ou valor 
que pudesse ter distribuído: a reconstrução de uma relação de amor. 
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