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Caiado entrega novas armas 
para a Segurança Pública

Natal do Bem com 
criança feliz

Brasil Central surpreende 
SECOM do Mato Grosso



A TV Brasil Central fez cobertura ao vivo na última 
segunda (7) da entrega, pelo governador Ronaldo 
Caiado, de 15 mil armas e equipamentos para as 
forças da segurança pública do Estado de Goi-
ás. “Uma das nossas preocupações é poder dar a 
nossa polícia cursos de aperfeiçoamento, profis-
sionalizando cada vez mais e dando aos policiais 
o melhor armamento, para que eles possam fazer 
adequadamente o combate à criminalidade. Goiás 
passou a ser referência nacional no combate à 
criminalidade”, afirmou o governador. 
 
Segundo o governador, a segurança pública foi, é 
e será sempre uma prioridade em seu governo e 
isso não vai mudar no seu segundo mandato, que 
se inicia dia 1º de janeiro de 2023. Disse que todo 
dia se dedica em saber os relatórios, como estão 
acontecendo as ações, que condições a polícia está 
enfrentando, e qual é a cidade que baixou o nível 
em termos de segurança pública. 
 
Caiado disse que o investimento total foi de R$ 
62,9 milhões, sendo R$ 49,5 milhões do Tesouro 
Estadual e R$ 13,3 milhões da União, por meio de 
emendas parlamentares destinadas pela bancada 
federal de Goiás no Congresso.

Segurança Pública em primeiro lugar
Caiado investe 62,9 milhões em equipamentos
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Atuando nos bastidores, a equipe de Sonorização Externa da Agência Brasil Central (ABC) vem garantin-
do há mais de 40 anos o bom funcionamento do sistema de som nos eventos do governo, tendo atuado 
em todos os 246 municípios goianos. Atualmente, dez servidores atuam no setor, atendendo de peque-
nos a grandes eventos que contem com a participação do governador, vice ou da primeira-dama. 
 
Segundo o coordenador da equipe, Sandro Junior Mendes de Oliveira, que está na ABC há mais de 10 
anos, a demanda por serviços da Sonorização Externa parte sempre do cerimonial do governador, da 
vice-governadoria ou primeira-dama requerendo equipamentos e equipe para os eventos oficiais onde 
eles aconteçam. “Sonorizamos desde pequenos até grandes eventos, como Fica [Festival de Cinema 
Ambiental], Canto da Primavera ou mudança da capital para Cidade de Goiás.” 
 
Na parte de equipamentos, os investimentos não param. Já foram adquiridos dois geradores novos total-
mente digitais, movidos a gasolina, com baixo nível de ruído, fundamentais para atender com eficiência 
todas as demandas sem o risco de interrupção por falta de energia. Sandro Oliveira também adiantou 
que vem mais por aí: são cerca de R$185 mil em equipamentos novos, entre mesas de som, microfones 
e caixas acústicas, que devem modernizar e ampliar a atuação da Brasil Central, espalhando a voz de 
Goiás em alto e bom som.

A turma do som na caixa da Brasil Central
levando a voz do Governo a todo o Estado
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Ana Cristina de Freitas
Assessora da Diretoria
Sou formada em gestão pública pela Universidade 
Estadual de Goiás (UEG). Comecei a trabalhar na 
Brasil Central ainda na época do antigo Cerne, em 
junho de 1984. Inicialmente, eu trabalhei no De-
partamento Odontológico, depois fui para a Procu-
radoria Jurídica, onde permaneci por 16 anos. 
 
Quando foi criada a Agecom, fui atuar na Dire-
toria, onde realizo o trabalho de secretariado e 
assessoria desde o ano de 2001. Na atual gestão da 
Agência Brasil Central, desenvolvo a atividade de 
assessoria da Diretoria de Telerradiodifusão e da 
Presidência, colaborando com a parte administra-
tiva, especialmente para os projetos da ABC. 
 
Nos últimos anos, tenho contribuído por meio da 
elaboração de Termos de Referência visando a 
aquisição de produtos e a contratação de serviços 
relacionados à modernização do parque jornalís-
tico da ABC, como as reformas dos espaços físicos 
e a instalação de novos estúdios para a TV Brasil 
Central e as rádios Brasil Central AM e RBC FM. 
 
Eu me sinto muito grata por participar desse mo-
mento grandioso da Agência Brasil Central, por-
que nunca tivemos um presidente com esse olhar 
para dentro, para nós mesmos, servidores, e para o 
bem da ABC. Estou muito feliz, quero participar e 
contribuir sempre.

Após 25 anos de pesquisa, uma parceria entre o 
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Emater) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa) resultou em um pequi sem 
espinhos. A equipe do Jornal Brasil Central Edição 
da Noite participou do lançamento da novidade, 
que foi realizado nesta quarta-feira (9). “A ausência 
de espinhos facilita o acesso à amêndoa, que é 
gostosa e nutritiva. Ele ainda tem outra vantagem 
por ser de sabor mais suave do que o comum”, 
detalhou Ailton Vítor Pereira, pesquisador da 
Embrapa Cerrados que liderou os estudos. 
 
Para incentivar a plantação e o consumo do fruto 
típico do Cerrado, deverá ser lançada uma novi-
dade. “Estaremos, em 2023, realizando o primeiro 
Festival do Pequi, Queijo e Cachaça para demons-
trarmos o produto goiano do Brasil para o mundo”, 
apostou Antônio Carlos Lima Neto, superintenden-
te do Sebrae-GO.

Na última quarta-feira (9), a Brasil Central recebeu em seus estúdios a visita do secretário de Retomada, 
César Moura. Ele participou da gravação do programa Retomada em Conexão, uma parceria entre a se-
cretaria e a ABC, que agora está sendo transmitida em novo horário, às sextas-feiras, às 15h.

Novo fruto de Goiás: 
o pequi sem espinhos
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Retomada em Conexão
Secretário participa de gravação na ABC



Secretária de Comunicação do Mato Grosso 
e equipe visitam a Brasil Central 

A secretária de Estado de Comunicação do Mato Grosso, Laice Souza, acompanhada de auxiliares, visitou 
na manhã desta sexta-feira (11) a Agência Brasil Central. O objetivo era conhecer a experiência de Goiás 
com rádio pública – a ABC tem as rádios Brasil Central AM e RBC FM. Isso porque a Secom-MT está em 
processo de instalação da rádio Nova FM 105.3, que deve entrar em operação no primeiro semestre de 
2023. Na reunião com o presidente Reginaldo Júnior e diretores, Laice Souza propôs a realização de um 
grande encontro do Centro-Norte para falar sobre comunicação pública. 

Laice Souza contou que antes esteve no Maranhão e depois veio a Goiás para conhecer a Brasil Cen-
tral.“A gente fez uma pesquisa para verificar as rádios públicas que têm uma audiência, que têm uma 
programação, que atendem aos anseios da sociedade, e nelas estava o grupo de Goiás”, explicou. Disse 
que veio conversar um pouco, trocar experiência, estudar o que está sendo feito em Goiás há tanto tem-
po e “bem feito”. 

Aumento da programação 
 
O presidente da ABC, Reginaldo Jr, recebeu a secretária de Comunicação do MT e equipe. Ele relatou as 
principais ações realizadas ao longo dos mais de dois anos de sua gestão, incluindo a reestruturação do 
espaço físico, e o aumento da programação própria da TV Brasil Central, que passou de 45 minutos para 
de 14 horas diárias. Falou também sobre seus projetos futuros. 
 
Reginaldo Júnior relatou o trabalho realizado para a integração das rádios, TV e redes sociais. Ele concor-
dou com a proposta de realização de um encontro Centro-Norte dos órgãos estaduais de comunicação 
e colocou a estrutura da ABC à disposição para sediar o evento. 

Em entrevista, governador Caiado comentou a 
visita: “Eu fiz questão de mandar uma mensa-
gem pro Júnior, presidente da ABC, para que ele 
recepcionasse toda essa equipe do Mato Grosso 
com todas as honras do Estado. Muito obrigado! 
Contem com Goiás, que é um Estado irmão!”.



Operação Nordeste Solidário
Primeira etapa é concluída antecipadamente 

Nesta quarta-feira (9), o Corpo de Bombeiros de Goiás, em conjunto com a Organização das Voluntárias de Goiás 
(OVG), concluiu a primeira etapa das ações da Operação Nordeste Solidário, lançada pelo governador Ronaldo 
Caiado no último dia 31 de outubro. Foi possível concluí-la três dias antes do prazo previsto, devido à coordenação 
em campo e à constante readequação de rotas e veículos. De acordo com informaçõs do Corpo de Bombeiros, em 
nove dias de operação foram entregues 4.618 benefícios para 1.707 famílias em 23 municípios goianos. 
 
Preocupado com a situação da Região Nordeste do Estado, que sofre prejuízos neste período de chuvas intensas, 
o Governo de Goiás elaborou um plano de contingência para o período, com a previsão de entrega de milhares de 
benefícios aos moradores da Região, como cestas básicas, Mix do Bem, colchões, cobertores, filtros de água, entre 
outros.  

Durante o período chuvoso que atingiu o Estado no período de dezembro de 2021 a janeiro de 2022, 24 cidades 
decretaram situação de emergência. O governador Ronaldo Caiado passou a virada do ano e permaneceu uma 
semana visitando as cidades mais afetadas. Ele determinou a elaboração de um plano para prevenir e tentar 
minimizar os possíveis danos que possam ser causados na região, diante do novo período chuvoso que se inicia 
agora no mês de novembro. 
 
A Operação Nordeste Solidário prevê a implementação de um plano de estratégias em infraestrutura, social, 
saúde e outras frentes essenciais para evitar desastres naturais, mitigar danos e garantir a segurança da popula-
ção daquela região.



O governador Ronaldo Caiado entregou na sexta-feira (11), uma máquina de corte de tecido automática 
para atender o setor de confecções, na Cidade de Goiás. A TBC acompanhou o evento. O município é o 
quinto a receber o maquinário, parte do Projeto de Incentivo à Cadeia Produtiva de Moda da Secretaria 
da Retomada. O equipamento, avaliado em R$ 1,4 milhão, tem capacidade de produzir até 10 mil peças 
por dia.

Além da compra da máquina, o Governo de Goiás 
está investindo na qualificação de mão-de-obra do 
setor, por meio de cursos gratuitos oferecidos 
pelos Colégios Tecnológicos (Cotecs), com apoio do 
Goiás Social. Na ocasião, também foram distribuí-
dos 15 cartões do Bolsa Qualificação, com repasse 
de R$ 250 reais mensais para que alunos possam 
cobrir as despesas com alimentação e transporte 
durante os cursos do Cotec.

Minha Cidade: é Goiás na Brasil Central

Governador Ronaldo Caiado entrega 
máquina de corte na Cidade de Goiás

O município tido como portal de entrada do Par-
que Nacional da Chapada dos Veadeiros, São João 
D’Aliança comemora 69 anos nesta semana. A 
cidade ganhou destaque no quadro Minha Cidade 
do Jornal Brasil Central desta segunda-feira (7), 
com participação especial, no estúdio, da prefeita 
Débora Domingues, que falou da festa comemora-
tiva da data, realizada pela prefeitura. 

Já na quinta-feira (10), o destaque do Minha Cida-
de foi o município de Santo Antônio da Barra, no 
sudoeste goiano. O prefeito José Cândido do Nas-
cimento participou ao vivo do telejornal falando da 
história e do perfil da cidade, que tem no agrone-
gócio a base de sua economia. Santo Antônio da 
Barra é uma cidade jovem, completou em abril 
último 30 anos de emancipação, e tem cerca de 
4,5 mil habitantes.

Cláudio Vincié, idealizador do quadro, destaca que 
a ideia é aproveitar a estrutura da Brasil Central 
para integrar o nosso Estado. “Conversando com 
o presidente Reginaldo Jr., surgiu a ideia de abrir 
para que os prefeitos que sempre vinham aqui 
conhecer a Brasil Central também aproveitassem 
para dar entrevista na TV, nas rádios e no YouTube. 
E o retorno tem sido positivo, porque os prefeitos 
aproveitam este material e distribuem dentro das 
próprias cidades, eles aproveitam para mostrar 
suas ações e as potencialidades dos seus 
municípios.”



O governador Ronaldo Caiado prestigiou na manhã desta terça-feira (8) a inauguração de um busto, em 
homenagem a Iris Rezende, no plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Entregue em março 
deste ano, o novo prédio da Alego fica localizado no Park Lozandes, em Goiânia. 
 
Em entrevista à TV Brasil Central, Caiado ressaltou a importância de Iris Rezende em cargos executivos 
e também no parlamento, já que foi vereador e deputado em Goiás, chegando a presidir a Alego. “Isso 
representa tudo aquilo que foi a vida dele também no parlamento, no período em que aqui esteve como 
deputado e presidente desta casa”, afirmou o governador. 
 
Uma das principais lideranças políticas do estado, o ex-governador e ex-prefeito Iris Rezende, que tam-
bém dá nome ao plenário da Alego, morreu em 9 de novembro de 2021 após três meses em tratamento 
de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Na ocasião, também foi realizada a inauguração do novo estúdio da TV Alego, que é parceira da Agência 
Brasil Central. 

Caiado prestigia homenagem 
a Iris Rezende na Assembleia Legislativa
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Conheça o estúdio da RBC FM
O estúdio da RBC FM, o primeiro a ser 
inaugurado na atual gestão, também 
pode ser chamado de coringa. Isso porque 
além de transmitir toda a programação da 
FM, ele também é a casa dos programas 
O Mundo em sua Casa, Estúdio RBC e 
Retomada em Conexão (realizado em 
parceria com a Secretaria da Retomada). 
 
A sala onde está o estúdio cresceu sete ve-
zes de tamanho e está organizada com os 
melhores equipamentos de áudio e vídeo. 
São quatro câmeras, sete microfones, 
processadores de áudio e também 
funcionalidades de TV, como corte de 
vídeo e gerador de caracteres próprio. 
 
Para Marcus Leandro Nascimento, 
coordenador de sistema Vmix (software 
de operação de áudio e de vídeo), a 
principal vantagem é a comunicação em 
tempo real com todos os outros estúdios 
da Brasil Central. “Nós usamos uma 
tecnologia chamada SRT que 
virtualmente elimina o atraso no áudio e 
no vídeo, até em transmissões externas. 
E com a versatilidade deste estúdio, ele 
se transforma em uma emissora de TV 
portátil.”

A Televisão Brasil Central acompanhou ao vivo na 
quarta-feira (9) o lançamento, pela primeira-dama 
de Goiás, Gracinha Caiado, da campanha Natal do 
Bem. Vão ser distribuídos presentes às crianças 
carentes de todo o estado de Goiás até o dia 13 de 
dezembro. Gracinha Caiado pediu que as pesso-
as imaginassem cada um daqueles brinquedos 
e neles vissem um sorriso de uma criança. “Eu, 
realmente, fico emocionada, porque sei da alegria 
deles”. O lançamento foi na sede da Indústria Quí-
mica do Estado de Goiás (Iquego), no Bairro Ipiran-
ga, em Goiânia. 
 
A primeira-dama disse que durante todo o ano 
trabalha muito para ajudar a melhorar a qualidade 
de vida e levar esperança para aqueles que mais 
precisam. “O Natal do Bem é a esperança que 
chega no coração de muitas crianças, cujos pais 
não teriam condições de comprar um brinquedo”, 
assinalou. O Natal do Bem é dividido em duas eta-
pas: na primeira, os brinquedos serão distribuídos 
às crianças em todos os 246 municípios goianos; 
na segunda, será montada uma estrutura, deno-
minada “Espaço Encantado”, no Centro Cultural 
Oscar Niemeyer, em Goiânia, de 29 de novembro a 
1º de janeiro.
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TBC na abertura do 
Natal do Bem
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