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75 anos da OVG
Fazendo o bem para Goiás

Caiado lança 
Operação Nordeste Solidário

Eleições Brasil Central
bate recordes no YouTube



Eleições Brasil Central 
Cobertura é sucesso de audiência

No último domingo, 30 de outubro, 150 profissionais da Brasil Central fizeram uma grande e histórica 
cobertura jornalística do segundo turno das eleições. As informações eram atualizadas minuto a minu-
to, com repórteres em Goiânia e Brasília e em todas as capitais do país, mostrando o voto dos principais 
protagonistas e concorrentes e também do governador Ronaldo Caiado. Ocorreram ainda entradas de 
repórteres de lugares estratégicos, acompanhando a movimentação dos eleitores e, ao final, a apuração 
dos votos com as manifestações de vitoriosos e perdedores.

A cobertura também ficou marcada pelos números positivos de audiência no YouTube da TBC. Já no 
começo da programação especial, na sexta-feira (28), durante o esquenta do debate presidencial, nosso 
canal chegou a 300 mil inscritos, número que vem sendo superado a cada dia. Se contarmos toda a co-
bertura, foi registrado um total de 276.472 visualizações na plataforma de vídeos. Somente nas primeiras 
quatro horas de transmissão foram 57.734 visualizações, com 144.352 no período da tarde e outras 74.386 
na hora da apuração dos votos, já no final da tarde e à noite. Conforme estatísticas da rede social, no pe-
ríodo vespertino o canal do YouTube da TBC registrou pico de 6.155 visualizações simultâneas.



Operação Nordeste Solidário
Goiás garantindo a segurança nas chuvas

A Brasil Central deu destaque total esta semana ao lançamen-
to da Operação Nordeste Solidário, realizada na segunda-feira 
(31). A iniciativa engloba várias ações que serão tomadas em 
14 municípios goianos para reduzir possíveis danos causados 
pelas chuvas que se aproximam. A força-tarefa fará monitora-
mento climático, reparos em rodovias, reforço, ações de saúde 
e assistência a famílias da região.

Neste ano, o plano de contingência abrange os municípios 
classificados como alto grau de risco, a maioria no Nordeste 
goiano. Cerca de 19 mil pessoas podem ser afetadas direta ou 
indiretamente com as fortes chuvas. Por isso, durante a força-
tarefa, o governo de Goiás vai distribuir cestas básicas para os 
que mais precisam.

A Brasil Central acompanhou de perto os esforços 
realizados pelo governo de Goiás durante as en-
chentes no final de 2021. Equipes da TBC estiveram 
presentes quando o governador Ronaldo Caiado 
visitou pessoalmente as áreas atingidas para con-
ferir os estragos causados pelas chuvas.
 
A repórter Maíra Oliveira, que participou da cober-
tura jornalística e fez a primeira entrada ao vivo de 
2022, afirma que esta foi uma experiência mar-
cante. “Foi uma experiência enorme, essa opor-
tunidade que o presidente Reginaldo Jr. me deu 
de acompanhar o governador em uma ação tão 
bonita, que é ajudar pessoas que estavam sofren-
do e sendo castigadas pela chuva.”



Francielly Oliveira
Gerente de Integração da ABC

Novo espaço traz mais 
integração à TBC

Sou formada em jornalismo pela UFG, me 
formei no mesmo ano que passei no con-
curso da Agecom, então vim direto da uni-
versidade. Cheguei aqui e minha primeira 
função foi como produtora cultural da AM. 
Eu cobria eventos do governo, viajava, fe-
chava alguns programas musicais e produ-
zia entrevistas jornalísticas.

Após um tempo, o pessoal do jornalismo 
me solicitou e fui para o universo do factual, 
de onde eu não saí mais. De produtora de 
jornalismo eu me tornei chefe de reporta-
gem, e da chefia de reportagem me tornei 
a primeira servidora estatutária a ocupar o 
cargo de gerência das rádios do Estado de 
Goiás.

Da gerência das rádios, o meu próximo 
desafio foi ter contato com a dinâmica da 
televisão, pois, desde a faculdade, meu foco 
sempre foi o universo radiofônico, inclusi-
ve meu TCC foi nessa área. Vim para a TV 
Brasil Central onde me foi confiada, por 
essa gestão, a coordenação do jornalismo 
integrado, um grande passo na expansão e 
aprimoramento da minha bagagem profis-
sional e pessoal também, pois essa experi-
ência diária me transforme e me engrande-
ce cada dia mais.

Apesar da rotina intensa e com demandas 
a serem resolvidas o tempo todo, eu amo o 
que faço e considero meus colegas de tra-
balho meus amigos, pois é aqui que passo 
maior parte da minha vida. A essa gestão, 
sou grata pela oportunidade de desenvol-
ver ainda mais minhas habilidades como 
gestora e comunicadora. A Agência Brasil 
Central é minha casa, e sou feliz por com-
partilhá-la com todos meus amigos, meus 
gestores e o povo goiano.

Nesta semana, mais um espaço de trabalho foi en-
tregue aos profissionais da Agência Brasil Central. 
O espaço do telejornalismo agora é uma redação 
integrada, com reforma e ampliação do espaço
físico, além de adequação de todo o mobiliá-
rio. Agora as equipes de jornalismo e produção 
de conteúdo estão lado a lado, o que favorece a 
integração de toda a programação da TV Brasil 
Central. Este é mais um dos esforços realizados 
pela direção da ABC para melhorar ainda mais as 
condições de trabalho dos nossos profissionais, 
garantindo a qualidade na frente e por trás das 
câmeras.



OVG: 75 anos de solidariedade

Brasil Central nos preparativos do Natal do Bem

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) celebrou 75 anos de fundação e promoveu um evento 
para comemorar a data nesta segunda-feira (31). A primeira-dama e presidente de honra da OVG, Gra-
cinha Caiado, reforçou a relevância do trabalho e a força dos colaboradores. “Minhas palavras são de 
agradecimento a toda essa equipe da OVG. Essa equipe do bem, porque, como a gente sempre diz: faz 
bem fazer o bem”. A diretora-geral da Organização, Adryanna Caiado, fez um balanço do trabalho da 
entidade. “A OVG cresceu muito. Nesses 4 anos inauguramos unidades. Chegamos a mais de 17 milhões 
de atendimentos a toda essa comunidade carente que assistimos”, analisou.

A OVG também está presente com o Natal do 
Bem, uma festa que será realizada de 25 de no-
vembro até 1º de janeiro de 2023,no Centro Cultural 
Oscar Niemeyer, em Goiânia, e deve surpreender 
com um show de luzes, em 800 mil pontos que 
darão o clima da festa natalina

A Brasil Central foi conferir de perto a montagem 
de toda a estrutura, que vai contar com Vila de 
Natal, Parada Natalina, espaços interativos com 
personagens vivos, grandes peças decoradas e 
iluminadas e presépio, além espetáculos gratuitos 
de dança, música e circo.



Boa Noite Goiás

Que espaço é esse? 

Minha Cidade na TBC

O estúdio multimídia TBC Esporte é um dos locais 
de maior destaque dentro da Agência Brasil Cen-
tral. Neste novo espaço, inaugurado em junho des-
te ano, são transmitidos os campeões de audiência 
TBC Esporte, Perna de Pau e Ídolos do Esporte. 

O ambiente também funciona como a redação da 
equipe de esportes da Brasil Central, que depois 
de vinte anos voltou a funcionar com profissionais 
da própria agência.

O quadro Minha Cidade recebeu na terça-feira (1º) 
a prefeita de Portelândia Marly David Rezende. Co-
nhecida pela grande festa de carreiro, realizada em 
14 de novembro, Portelândia tem cerca de quatro 
mil habitantes economia baseada na agricultura

O Boa Noite Goiás, apresentado pelo jornalista 
Paulo Beringhs, recebeu na última quinta-feira (3)
o deputado estadual Talles Barreto. Reeleito para o 
quarto mandato, ele falou sobre a sua atuação na 
Assembleia Legislativa e também sobre o cenário 
político.

No Minha Cidade desta sexta (4) foi a vez do pre-
feito de Santa Rosa de Goiás, Ulisses Alves de Brito. 
A cidade é um dos polos regionais na produção de 
hortaliças e pecuária leiteira de Goiás e também é 
famosa pelas festas de rodeio no meio do ano.




