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RÃ¡dio InconfidÃªncia FM comemora 40 anos com programaÃ§Ã£o especial no dia 4 de
fevereiroÂ
Personagens histÃ³ricos da emissora estarÃ£o ao vivo na BrasileirÃssima durante todo o dia;
Iepha-MG abriu estudo para a instituiÃ§Ã£o se tornar patrimÃ´nio cultural dos mineirosÂ Uma
histÃ³ria que Ã© reflexo da cultura produzida em Minas Gerais hÃ¡ 40 anos. Criada no ocaso da
ditadura civil militar, fruto do contexto de reabertura polÃtica gradual, a rÃ¡dio 100,9
BrasileirÃssima (como ficou conhecida a InconfidÃªncia FM) surgiu com vocaÃ§Ã£o revolucionÃ¡ria
ao propor uma programaÃ§Ã£o musical somente com canÃ§Ãµes brasileiras, em tempos nos quais
as FM's comeÃ§avam a ser dominadas pelo pop/rock norte-americano. De lÃ¡ para cÃ¡ a
BrasilerÃssima atravessou vÃ¡rias mudanÃ§as de governo, mas conservou o seu DNA artÃstico.
As quatro dÃ©cadas da emissora completadas exatamente no prÃ³ximo dia 2 de fevereiro serÃ£o
festejadas com uma programaÃ§Ã£o especial, em 4 de fevereiro, segunda-feira, durante o todo dia,
com a presenÃ§a de personagens importantes na trajetÃ³ria da emissora mineira.
AlÃ©m disso, a data marca o inÃcio de uma sÃ©rie de aÃ§Ãµes que acontecerÃ£o ao longo do ano,
que vÃ£o destacar a importÃ¢ncia, a memÃ³ria e os caminhos percorridos pela BrasileirÃssima em
seus 40 anos de comunicaÃ§Ã£o pÃºblica.
Para celebrar a efemÃ©ride, a rÃ¡dio vai receber ao vivo, no dia 4 de fevereiro, em seus estÃºdios,
artistas, jornalistas, radialistas e produtores que ajudaram a compor a histÃ³ria da emissora
belo-horizontina. A programaÃ§Ã£o comemorativa inicia-se no Trem Caipira (4h Ã s 7h) e passa
por atraÃ§Ãµes da rÃ¡dio como EstÃºdio 100,9 (7h Ã s 10h), Casa Aberta (10h Ã s 12h), Bazar
Maravilha (14h Ã s 16h), Almanaque Brasil (16h Ã s 18h) e atÃ© ao programa A Noite Vai Ser
Boa (20h Ã s 22h).
Os apresentadores vÃ£o dialogar e dividir o microfone com Toninho Horta, Titane, SÃ©rgio PererÃª,
CÃ©lio Balona, ClaudinÃª Albertini (primeiro coordenador da rÃ¡dio) e outros nomes que serÃ£o
confirmados nos prÃ³ximos dias. Os mÃºsicos vÃ£o cantar e tocar no estÃºdio musical âFlÃ¡vio
Henriqueâ, que conta com piano, bateria, amplificadores e toda uma estrutura para
apresentaÃ§Ãµes. Todas as participaÃ§Ãµes serÃ£o ao vivo e os ouvintes vÃ£o poder interagir por
meio das redes sociais e assistir Ã programaÃ§Ã£o pelo canal da rÃ¡dio no youtube.
Sobre o restante do ano, a BrasileirÃssima realizarÃ¡ um trabalho que vai reavivar sua memÃ³ria.
Entre outras coisas, a emissora vai divulgar em seus canais de informaÃ§Ãµes vÃdeos-documentais
com depoimentos inÃ©ditos de alguns de seus personagens marcantes em seus 40 anos. EstÃ£o
previstas tambÃ©m exposiÃ§Ãµes com peÃ§as de seus acervos e outras iniciativas que vÃ£o
aproximar o ouvinte da histÃ³ria da emissora.
Com ouvidos no futuro, a BrasileirÃssima ampliou recentemente a diversidade de sua
programaÃ§Ã£o e abriu espaÃ§o para batidas musicais e manifestaÃ§Ãµes artÃsticas que pediram
passagem nos tempos atuais como o rap, a mÃºsica independente, a cultura LGBT e os cantos
indÃgenas. A mÃºsica instrumental, por exemplo, com imensa produÃ§Ã£o em Belo Horizonte nos
Ãºltimos anos, ganhou espaÃ§o na grade de programaÃ§Ã£o hÃ¡ algum tempo. Estar atenta aos
sinais Ã© a premissa da emissora que se renova todos os dias.
Ao chegar aos 40 anos, a BrasileirÃssima amadurece sua missÃ£o de divulgar a cultura mineira,
tentando mixar tradiÃ§Ã£o e modernidade, tendo como base os princÃpios da comunicaÃ§Ã£o
pÃºblica e como objetivo o fortalecimento de sua intimidade com o ouvinte mineiro.Â PatrimÃ´nioO
Conselho Estadual do PatrimÃ´nio Cultural de Minas Gerais (Conep) abriu em 19 de dezembro de
2018 o processo de estudo para reconhecimento da RÃ¡dio InconfidÃªncia como patrimÃ´nio
cultural de Minas Gerais. Para registrar o fato, o quadro IEPHA: MemÃ³ria Viva de Minas, que vai ao
ar na InconfidÃªncia AM 880 iniciou no programa âRevista da Tardeâ uma sÃ©rie sobre a
histÃ³ria da rÃ¡dio, criada em setembro de 1936, e os fatores que reforÃ§am a relaÃ§Ã£o da

P�ina 1 / 2

Brasileiríssima 40 anos
http://inconfidencia.com.br/modules/news/article.php?storyid=13628

emissora com os mineiros.Â A RÃ¡dio InconfidÃªncia AM foi fundada em 3 de setembro de 1936 e Ã©
a primeira emissora radiofÃ´nica pÃºblica do paÃs. Entre outras coisas, pela rÃ¡dio trabalharam
nomes de projeÃ§Ã£o nacional como Clara Nunes, Zacarias, Fernando Brant, Gonzaguinha, Murilo
RubiÃ£o, Wander Piroli e muitos mais. Ainda hoje, entre os destaques da grade de programaÃ§Ã£o
estÃ¡ âA Hora do Fazendeiroâ, programa atualmente veiculado na AM 880 de segunda a
sexta-feira, das 17h Ã s 18h30. Ele Ã© o programa de rÃ¡dio hÃ¡ mais tempo no ar,
ininterruptamente, em todo o Brasil.Â ProgramaÃ§Ã£o especial de 40 anosTrem Caipira - Pereira
da Viola, Wilson Dias e Carlos FelipeEstÃºdio 100,9 - Ladston do NascimentoCasa Aberta - CÃ©lio
Balona, Marilton Borges, Toninho Horta e ClaudinÃª AlbertiniBazar Maravilha - Pato FuAlmanaque
Brasil - Titane, Sergio PererÃª, Ana Cristina e MaurÃcio TizumbaA Noite Vai Ser Boa - Pedro Morais,
Marina Machado e Affonsinho
OuÃ§a pela FM 100,9 ou pelo www.inconfidencia.com.brAssista pelo canal
www.youtube.com/radioinconfidenciawebtv
OuÃ§a tambÃ©m a Playlist BrasileirÃssima 40 anos no Spotify:Â www.goo.gl/H26tSZ
[Foto: AnÃºncio do lanÃ§amento da BrasileirÃssima em 1979/ReproduÃ§Ã£o]
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