






1991  - A emissora Imbiara FM muda de 
frequência de 93,7 para 100,9 e passa a 
transmitir no prédio da  Avenida Geraldo 
Porfírio.

2008 –  Com instalações modernas e bem estruturadas é inaugurada uma nova sede, as 
novas instalações abre uma nova etapa na vida do Grupo Imbiara.

2015 - A Imbiara FM 100,9 passa a chamar IMBFM com nova logo e novos estúdios.



2017 - A emissora 900 AM, migra para o canal de FM 91,5 mhz, novos equipamentos 
são adquiridos e os estúdios e sede passam por uma nova reforma, pensando na 
maior convergência e interatividade do rádio.

2018 - O Grupo Imbiara inova e apresenta aos internautas/leitores/ouvintes o PORTAL 
IMBIARA, com um layout moderno, dinâmico, com mais notícias, vídeos o 
PORTALIMBIARA mantem credibilidade e qualidade do jornalismo que sempre 
caracterizaram a marca Imbiara há mais de 70 anos.



2020 - A convergência de mídias ( Rádio, internet e webtv) é um dos objetivos do 
Grupo, e em Fevereiro de 2020 lançou a Webtv do jornal Imbiara Notícias, que 
passou a ser transmitido por vídeo.



2022 - Sustentabilidade na Comunicação 

O mote do Grupo Imbiara a partir de 2022 é seguir sua trajetória de sucesso de 76 
anos de existência, iniciando um novo caminho na Comunicação e entretenimento 
com um olhar de empresa ESG. Essa sigla de três letras é a tradução em inglês para 
empresas  que se identificam e têm pilares corporativos voltados para o meio 
ambiente, social e governança. 

O primeiro passo do Grupo Imbiara de Comunicação nesse sentido foi transformar 
seu fornecimento de energia e agregar a energia solar, com o sistema fotovoltáico, 
que reduz custos e trabalha a sustentabilidade de maneira efetiva e eficaz. 

Os impactos da economia de energia limpa para o meio ambiente são palpáveis. 
Em dois meses de uso da energia solar é possível evitar a emissão de dióxido de 
carbono (CO2).  Deixamos de produzir 1,89 tonelada de dióxido de carbono. Isso 
equivale a duas árvores salvas e 35 km sem andar em veículos. 

O Grupo Imbiara de Comunicação se desenvolve de forma sustentável. 
Araxá região agradecem.


