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BNegão & Seletores de Frequência 
 

 
 
 
BNegão & Seletores de Frequência é um caldeirão de elementos 
sonoros prontos para causar a ebulição por onde passa.  
 
Descrito pela revista Rolling Stone como "um coletivo de mentes 

criativas", os BNSF desafiam a lógica com um set vigoroso e 

surpreendente, trazendo para dentro de um mesmo show ritmos 

como o hip-hop, funk 70, samba-jazz, afrobeat, música 

jamaicana, miami bass e hardcore. Ao peso do som, junte a 

retórica instigante, política e cheia de vibrações positivas que  
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BNegão tem na ponta da língua. O resultado são explosivos 

"Bailes de Música Negra Universal” proporcionados pelo 

premiado disco Sintoniza Lá. 

A novidade do grupo é o videoclipe, "Reação (Panela II)", uma 

animação dirigida por Didiu Rio Branco, o mesmo do clipe "A 

Verdadeira Dança do Patinho". Assista aqui. 

 BNegão & Seletores de Frequência segue forte na turnê, com 

datas por todo o país.  

  

O Disco: 

10 anos após o lançamento do lendário álbum “Enxugando 
o Gelo” – e de passar por várias cidades do Brasil e do planeta – 
BNegão & Seletores de Frequência estão de volta, apresentando 
o disco: Sintoniza Lá. 

 

Composto por 11 faixas, Sintoniza Lá segue o conceito de 

MÚSICA NEGRA UNIVERSAL, defendido a anos pelo grupo. 

Lançado em junho de 2012, foi produzido pelo próprio BNegão 

e teve a maioria de suas faixas compostas e arranjadas em 

parceria com os outros integrantes da banda – Pedro Selector, 

Fabio Kalunga, Fabiano Moreno e Robson Riva – o que garantiu 

uma perceptível unidade ao trabalho. 

Sintoniza lá ganhou matérias de página inteira nos mais 
importantes jornais do país como: O Estado de S. Paulo, O Globo, 
Folha de S. Paulo e figurou em inúmeras listas como um dos 
principais lançamentos do ano. Também foi premiado como 
“Melhor Disco” no Video Music Brasil (VMB), da MTV, de 2012.  

mailto:http://www.youtube.com/watch%3Fv=-SMucCA-7hE
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No mesmo ano, vale lembrar que BNegão representou o som do 
Brasil no encerramento das Olimpíadas de Londres, com 
transmissão mundial (para estimadas 4 bilhões de pessoas) ao 
lado de Marisa Monte e Seu Jorge. 
 
Ao longo dos últimos anos, o grupo se apresentou com êxito em 
grandes festivais pelo mundo, entre eles: Roskilde (Dinamarca), 
Olinkan Fest (México) e Cultura Quente (Espanha). Lotou 
renomadas casas de shows como La Paloma e Sala Apolo – 
ambas em Barcelona – e o famoso Marquee Club, em Londres. 
Sempre recebendo excelentes críticas.  
 

No Brasil não é diferente. A banda foi destaque nos principais 

festivais como Conexão Vivo (MG), Planeta Atlântida (RS), Rec 

Beat (PE), Se Rasgum (PA), entre outros. Além de seguir lotando 

casas de show por Brasília, São Paulo, Curitiba, Goiânia e diversas 

outras cidades.  

 

BNegão & Seletores de Frequência: 
 

. BNegão (Voz e Guitarra) 

. Pedro Selector (Trompete, Voz e Guitarra) 

. Fabio Kalunga (Baixo) 

. Fabiano Moreno (Guitarra, Cavaquinho e Voz) 

. Robson Riva (Bateria e Voz) 
 
Sintoniza Lá: www.bnegaoseletores.com.br 

Curta: www.facebook.com/bnegaoseletores 

Siga: www.twitter.com/BNegaoOficial 

Assista: www.youtube.com/bnegaoeseletores 

 

Assessoria de Comunicação  

http://www.bnegaoseletores.com.br/
http://www.facebook.com/bnegaoseletores
http://www.twitter.com/BNegaoOficial
http://www.youtube.com/bnegaoeseletores
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