Palco Guarani
Guarani FM 96,5 lança projeto exclusivo e traz Zeca Baleiro para o palco no
Teatro Alterosa
A Guarani FM lança, em 2 de fevereiro, o Palco Guarani, um projeto cultural com uma proposta
inusitada e exclusiva que envolve convergência das mídias rádio e web. A iniciativa é mais um
passo da emissora na geração de conteúdo exclusivo em sua programação e vai ao encontro da
intenção da rádio de estreitar o relacionamento com seu público. "Esse projeto vem para
intensificar as experiências de interatividade da rádio e proporcionar ao nosso ouvinte algo
totalmente diferenciado. Já fazemos isso com o Ensaio Aberto e, agora, vamos exercitar novos
formatos", afirma Kiko Ferreira, gerente de Programação da Guarani, emissora que completa, em
2010, 30 anos tocando o bom gosto de seus ouvintes.
No evento de estreia, o músico e compositor maranhense Zeca Baleiro é convidado a subir ao
Palco Guarani, em um evento que será divido em três momentos. De 19h às 20 horas, as mais de
300 pessoas sorteadas para estarem na plateia do teatro e internautas dos quatro cantos do
mundo, via portal Uai (www.uai.com.br) e site da Guarani (www.guarani.com.br), participam de
uma entrevista com o músico. Nos primeiros 20 minutos, Kiko Ferreira e Carolina Braga, editora de
Cultura da rádio, entrevistam o músico sobre seus 13 anos de carreira discográfica, as curiosidades
do artista e sobre o instigante DVD Coração do Homem Bomba. Em seguida, o bate-papo é aberto
aos internautas, que, por meio de video-chat, fazem perguntas diretamente para Zeca. Nos 20
minutos seguintes, as perguntas são abertas ao público presente no teatro. A partir das 20h, após A
Hora do Brasil, o ouvinte da Guarani FM, plateia e internautas, conferem, ao vivo, um pocket show
de Zeca Baleiro, tocando, em voz e violão, seus principais sucessos.
Para completar, após o show, às 21 horas, haverá um noite de autógrafos no foyer do teatro para o
público presente. Esta é oportunidade única de conferir um show intimista de Zeca, sem sua banda.
COMO PARTICIPAR:
Na terça-feira, 26, começa a promoção de ingressos para o Palco Guarani. Para participarem do
sorteio, os ouvintes da rádio devem ligar para o número de telefone informado durante a
programação da 96,5 e os internautas do Uai devem se cadastrar pelo link da promoção que estará
disponível no site.
Assinantes do Estado de Minas também terão a chance de estar frente a frente com o músico. No
dia 28, será realizada promoção exclusiva para assinantes. Detalhes da promoção serão
publicados em anúncio no jornal nesse dia.

EXCLUSIVIDADE
Ações e promoções exclusivas já são uma marca da Guarani FM. Outro projeto pioneiro da rádio é
o Ensaio Aberto. Lançado em 2009, abriu espaço para novos formatos capazes de atender às
demandas de uma nova geração de consumidores, resultado do investimento da emissora na
convergência de mídia e na rádio digital. Em seis edições, o Ensaio Aberto já reuniu artistas
consagrados e de prestígio em ensaios abertos de seu shows no Teatro Alterosa, na maior parte
das vezes revelando conteúdo inédito. Skank, Fernanda Takai, Vander Lee, Tianastácia, os
músicos Jane Duboc e Victor Bilione e Affonsinho já se apresentam pelo projeto.
Em julho de 2009, a Guarani também marcou presença no DVD do último CD de Zeca Baleiro:
Coração do Homem Bomba. Trechos de entrevista realizada na Guarani FM fazem parte dos
extras do DVD, muito elogiado pela crítica musical.
Diariamente, a rádio oferece opções de lazer e cultura por meio de promoções de ingressos para
espetáculos e shows na capital. O conteúdo do primeiro Palco Guarani já tem espaço garantido na
programação da Guarani, em programas como o Cultura Geral, que vai ao ar aos sábados, às 19h.

SERVIÇO:
PALCO GUARANI
Data: 2/2 - Terça-feira Momentos:
19 horas: Entrevista de Kiko Ferreira e Carolina Braga 19h20: Video-chat com internautas do Portal
Uai e site da Guarani FM
19h40: Entrevista da plateia
20h: Pocket show
21h: Noite de autógrafos (para os presentes)
Local: Teatro Alterosa (Av. Assis Chateaubriand, 499, Floresta, Belo Horizonte)
Sugestão de entrevista: Kiko Ferreira - gerente de Programação da Guarani FM - (31) 3267-6655
Fotos e informações de Zeca Baleiro: http://zecabaleiro.locaweb.com.br/sitezeca/index.html

