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TBC Esporte
mais um campeão
de audiência

TBC com 
Caiado em Brasília



Eleições Brasil Central
A maior cobertura da história

Com o objetivo de repetir o show de cobertura 
jornalística do primeiro turno das eleições 2022, 
no último dia 2, mais de 150 profissionais da Brasil 
Central estarão mobilizados para atuar no próximo 
domingo (30), a partir das 8 da manhã até o último 
voto, no segundo turno da eleição para presidente 
da República. São jornalistas, radialistas, cinegrafis-
tas, pessoal da área técnica e de apoio da TV Brasil 
Central, das rádios Brasil Central AM e RBC FM, de 
comentaristas convidados e também nas redes 
sociais, com a ABC Digital.

Para o presidente da ABC, Reginaldo Jr., a cober-
tura especial tem a missão de reforçar o significa-
do da democracia. “A Brasil Central está aberta à 
participação de todas as vertentes da sociedade na 
nossa programação. E em uma data tão importan-

te, nossos profissionais estão preparados para levar 
informação de qualidade, através da TV, das rádios 
e das nossas redes sociais”, destaca.

A partir das 16 horas, os jornalistas Paulo Beringhs 
e Rafael Vasconcelos, além dos advogados Dyogo 
Crosara e Danúbio Remy, acompanharão a conta-
gem dos votos no estúdio da Brasil Central.

A coordenadora de Jornalismo Integrado, Fran-
cielly Oliveira, conta que, na cobertura especial 
das Eleições Brasil Central deste domingo, além 
das equipes de reportagens na rua, está prevista 
a participação de correspondentes de cidades do 
interior e de Brasília, que vão mostrar os principais 
fatos da votação no Estado e a repercussão do plei-
to na capital federal.

Associação Goiana de Imprensa (AGI),  cujo objetivo principal é a 
defesa da Liberdade, em especial a de opinião e de manifestação do 
pensamento e das ideias, reconhece e enaltece o trabalho da ABC. 
A Agência Brasil Central (ABC), na atual gestão fomenta o debate 
de ideias e de temas que interessam à Sociedade sempre com o 
cuidado de estabelecer o contraditório e a exposição e defesa de 
ideias divergentes. Esse fomento à troca é ao entrechoque de ideias 
é benéfico ao público, porque facilita a que cada qual chegue a uma 
conclusão própria e estabeleça conceitos. As Rádios Brasil Central 
e a TV Brasil Central, tradicionais empresas goianas com relevantes 
serviços prestados ao Estado e ao Brasil, merecem o nosso incentivo 
para que prossigam na sua linha independente. Merecem, também,  
os parabéns da AGI, extensivos aos integrantes de sua Equipe de 
Comunicadores.

Valterli Leite Guedes, Presidente da AGI



TBC acompanha ida de Caiado a Brasília em 
negociações sobre energia em Goiás

Saúde recebe benefícios

A TV Brasil Central deu destaque esta semana para as visitas realizadas pelo governador Ronaldo Caia-
do em Brasília em busca de uma solução para a crise do setor energético em Goiás. Na última segunda 
(24), Caiado levou uma comitiva técnica de Goiás à sede da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
e firmou o compromisso de uma fiscalização conjunta com a Agência Goiana de Regulação, Controle e 
Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) no monitoramento dos serviços da Enel durante a transferência 
de controle acionário da empresa para a Equatorial Energia.

Na quarta-feira, a TBC esteve novamente junto com a missão do Governo de Goiás no Ministério de 
Minas e Tecnologia. Na reunião com o ministro Adolfo Sachsida, o governador Ronaldo Caiado relatou a 
situação do Estado e as providências que estão sendo tomadas para garantir a continuidade do forne-
cimento de energia elétrica em Goiás, reforçando a importância de buscar alternativas para garantir o 
fornecimento de eletricidade em todo o Estado.

A Brasil Central também trouxe nesta quinta (27) a visita do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acom-
panhado pelo governador Ronaldo Caiado, ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage 
de Siqueira (Hugol) e ao Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG). Na oportunidade, ele assinou portaria 
que habilita leitos cardiológicos e neurológicos no Hugol para tratamentos e cirurgias de alta complexi-
dade, anunciou a recomposição do teto financeiro da média e alta complexidade (Teto MAC) do Estado, 
aumentando o potencial de captação de recursos federais e ambos inauguraram a Central de Trans-
plantes do HGG, que é referência em Goiás.

O Clube dos Repórteres Políticos de Goiás (CRPG) se solidariza com os profis-
sionais da Agência Brasil Central (ABC), hoje integralizados pelas rádios Bra-
sil Central AM e FM e TV Brasil Central, que tem realizado um jornalismo de 
qualidade em Goiás, com a mais ampla abertura de sua programação, inclu-
sive, para debates de opiniões, abertura concedida, aliás, à todos os segmen-
tos sociais, sem qualquer distinção, que favoreça qualquer grupo econômico, 
político e ou social. O pluralismo democrático da programação da ABC é um 
exemplo que deveria ser dado a todas as outras emissoras, que, por terem 
concessões públicas, devem guardar espaços igualitários às opiniões distintas, 
plurais, e que fazem do Brasil um verdadeiro Estado Democrático de Direito. A 
qualidade de programação da ABC traduz em eficiência o crescimento da sua 
audiência a cada dia, o que pode ser conferido pelos levantamentos, pesquisas 
qualitativas, realizadas periodicamente em Goiás.  Por isso, não há porque dar 
ouvidos às críticas do vereador Mauro Rubem, eleito deputado estadual, mas 
que até agora está sem entender o real papel das emissoras que compõem a 
ABC Comunicação.  
 
Ulisses Aesse, presidente do Clube dos Repórteres Políticos de Goiás (CRPG)



Vanderley Santana
A voz da Brasil Central para o mundo

“Cheguei na Agência Brasil Central (ABC) em 2010, 
vindo da iniciativa privada. Já trabalhava com
áudio há dois anos antes de entrar aqui [na
agência], na parte técnica. Entrei na ABC como 
operador de áudio, desempenhei essa função por 
10 anos, na parte de sonoplastia, gravação e
edição.

Quando a nova gestão assumiu, eles me deram 
uma oportunidade que até aquele momento
ninguém tinha dado ainda. Eu tinha feito alguns 
trabalhos na parte de locução e o Reginaldo
Junior, presidente da ABC, ouviu um desses
trabalhos e perguntou quem estava falando,
dizendo que aquela era a voz que ele estava
procurando para representar o jornalismo e a TV 
Brasil Central, para transformar como voz-padrão 
da agência.

Confesso que foi bem desafiador para mim, foi 
bem complicado porque a TV Brasil Central é 
uma das maiores tevês do estado. Então, o frio na 
barriga foi inevitável porque tem cinco locutores 
no estado de Goiás que tem esse privilégio, de ter 
sua voz como padrão de uma tevê. E o presidente 
não foi nada humilde, porque ele mandou material 
da CNN, da Fox, da TNT dizendo que queria algo 
nesse padrão.

Ele me encorajou, disse que eu era capaz, que eu 
conseguiria. E graças a Deus deu tudo certo. Con-
segui alcançar a expectativa do pessoal e hoje sem 
modéstia nenhuma eu posso falar que as nossas 
chamadas, as nossas vinhetas, nosso
material de audioprodução está no mesmo nível 
das grandes emissoras internacionais. E isso
graças à visão do Reginaldo Junior, o nosso
presidente. Ele sabe aproveitar o pessoal dentro da 
agência onde eles são melhores.”

Nova redação da TV, 
mais espaço e respeito 
aos jornalistas

TBC entrevista
presidente da Alego

Depois dos estúdios, agora é a vez das redações. 
A redação do telejornal está passando por uma 
ampliação, que vai integrar as equipes da Brasil 
Central. 

Os veículos da Brasil Central fazem 
constantemente a cobertura das sessões da 
Assembleia Legislativa de Goiás. O presidente da 
Alego, Lissauer Vieira, esteve presente 
na telinha da TBC.



A Agência Brasil Central retomou a tradição de jornalismo esportivo utilizando uma equipe própria de 
profissionais da TV Brasil Central e das rádios Brasil Central AM e RBC FM. A programação esportiva está 
representada pelo TBC Esporte, em duas edições diárias de segunda a sexta, ocupando duas horas por 
dia de grade, além da edição de domingo, e também pelos podcasts Perna de Pau e Ídolos do Esporte.

A equipe mescla profissionais de grande experiência e a força de uma nova geração, com Thaís Freitas, 
Evandro Gomes, José Calazans, Rupert Nickerson, Dante Keller, Jair Cardoso, Alair de Paula, Lucas No-
gueira, Beatriz Monna, Vitor Monteiro e João Ramos, com a coordenação de Alexandre Garcia e Daniel 
de Paula.

Segundo o diretor de Telerradiodifusão, Imprensa Oficial e Site da ABC, Rafael Vasconcelos, a cobertu-
ra esportiva sempre foi uma tradição da marca Brasil Central e é uma demanda dos telespectadores. 
Já o presidente da ABC, Reginaldo Júnior, afirma que fez questão de resgatar a história do jornalismo 
esportivo da emissora. “A TV Brasil Central merece ter equipe esportiva própria, nossos profissionais são 
capazes de fazer o principal programa do gênero em Goiás”, destacou.

As décadas de 1970 a 1990 foram o auge da equipe de esportes da Rádio Brasil Central. O Escrete de 
Ouro, como era chamado, contava com os maiores nomes da crônica esportiva do estado. Agora o es-
porte da Brasil Central vem fazer jus a esta fama, trazendo jornalismo esportivo de qualidade e diferen-
ciado com equipe própria, e não terceirizado como já aconteceu no passado.

20 anos depois, o TBC Esporte é nosso!

Esporte Brasil Central no formato podcast
A Brasil Central também investe em um formato diferenciado na programação esportiva: o podcast. A 
ideia é trazer o formato consagrado pela internet e aplicar na TV para falar sobre o esporte em nosso 
estado de forma descontraída, trazendo fatos marcantes que acontecem na frente e atrás das câmeras.

Nas sextas-feiras, às 15h, a TBC transmite o Perna de Pau, com a apresentação de Lucas Nogueira. O 
clima é de resenha, com muita descontração e com os assuntos girando pelos bastidores do esporte. Já 
aos sábados, às 11h, vai ao ar o Ídolos do Esporte, com Dante Keller recebendo personalidades importan-
tes da história do esporte goiano.




