QUEM SOMOS

QUEM

SOMOS
Somos uma empresa familiar, atuando na
radiodifusão há mais de 70 anos, uma das primeiras
emissoras mineiras.
Inaugurada em 06 de Agosto de 1946, seus sócios
fundadores foram: Danilo Cunha, Dâmaso Drumont,
Walter Santos, José Maria Santos, Jaime Dumont,
Pedro de Paula Lemos e Geraldo Porfírio Botelho.
Este último, depois de alguns anos, tornou-se o único
proprietário da empresa.

Nossa relação é contribuir com o desenvolvimento sócio econômico, cultural e o bem estar da
comunidade.
Para a direção do Grupo Imbiara é essencial manter o dinamismo do setor de jornalismo,
porque desde sua fundação, em 1946, considera-se ali como prioridade à formação da opinião
do ouvinte, através do relato ﬁel e independente do noticiário político do município.

HISTÓRIA
1946 – Fundação Rádio Imbiara – Rua Mariano de Àvila, esquina com a Rua Presidente

Olegário Maciel onde havia no segundo pavimento os escritórios, o departamento de esportes,
a discoteca, a sala de ensaios, os estúdios e o auditório com cerca de 50 poltronas.

1951 – Inauguração da nova sede própria na Rua Calimério

Guimarães onde funcionavam, a administração e os
estúdios da emissora AM e um auditório com 450 poltronas,
onde, na gloriosa era do rádio, eram realizados shows,
programas de calouros e festivais de música. Ali também
funcionava um cinema com programação diária, na década
de 50.

1977 – Após o falecimento do fundador Geraldo
Porfírio Botelho , José Deusdeti de Resende
juntamente com sua esposa Regina Porfírio
Botelho de Resende assumem a emissora e dão
andamento ao canal de FM.

1978 – Inaugurada no mesmo prédio a emissora FM, uma das primeiras FM de Minas Gerais na

frequência de 93,7 mhz

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.

