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 Débora Moraes vai deixar saudade
 na Brasil Central

 Minuta do novo PCR é entregue 
 na Brasil Central

 Solidariedade
 Caiado visita pais da menina Luana
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O programa Vem pra cá, comandando por Juscelino Sena, é a atração de todas as manhãs da Rádio Brasil 
Central AM, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h30 às 11 horas. O radialista leva entretenimento, músi-
ca, notícias e humor para os ouvintes de Goiás e além das fronteiras do Estado, comprovando que as ondas 
da rádio ainda são uma poderosa forma de comunicação, mesmo nesta época de modernas tecnologias. 
 
Para animar o programa, Juscelino Sena conta com a participação diária do humoris-
ta Delesmano Alves, e seu personagem Coronel Getulino que, em um linguajar popular, 
conta anedotas e mentiras exageradas, como um tipo bem brasileiro. Outra participação é do colu-
nista social Fausi Humberto, que todos os dias coloca os ouvintes em dia com as fofocas dos famosos.  

Programa Vem pra Cá
comunicando nas ondas do rádio 

TBC POP mescla criatividade
com humanidade 

Programação 
O Vem pra Cá está no ar desde o dia 3 de abril de 
2021. Juscelino conta que o programa tem “músi-
ca, notícia boa, dica de saúde, horóscopo, humor 
e entrevistas do projeto Minha Cidade”. Nesse últi-
mo quadro, prefeito goianos são convidados para 
divulgar as potencialidades dos seus municípios. O 
radialista cita também os aniversariantes do dia (co-
legas da Agência Brasil Central e famosos); e faz uma 
reflexão diária, abrangendo diversos temas, “para 
tocar a alma dos ouvintes” com belas mensagens. 
 
E interação é a palavra de ordem do programa ma-
tutino da Rádio Brasil Central AM. A programação é 
eclética, com predominância da música sertaneja 
e do modão de violão raiz. Mas o ouvinte pode pe-
dir a música de sua preferência, que é atendido. O 
Vem pra cá tem grande audiência, tanto na Região 
Metropolitana de Goiânia e em todo Goiás, e ainda 
em vários Estados do Brasil, como Amazonas, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Tocantins, Ceará, 
Pernambuco, Rondônia, Piauí e Pará, ou seja, nes-
se Brasil afora. Afinal, a Rádio Brasil Central já tem 
uma longa história de amor com os seus ouvintes. 

Em quase dois anos de programa, o TBC POP, 
que vai ao ar, ao vivo, às terças-feiras das 15h00 às 
16h30, tem o comando e a concepção da apresen-
tadora Mariana Gidrão, responsável também pela 
concepção da ideia e a criação do cenário e da lo-
gomarca. “Queria algo que significasse povo, com 
apelo popular, um programa que gerasse entre-
tenimento e conteúdo, ensinasse um pouquinho 
de tudo às pessoas, que não fosse só estética, mas 
que tivesse alma, com entretenimento e conteú-
do”, afirma Mariana. Diz que o programa tem atin-
gido sua expectativa, porque vem crescendo um 
pouquinho de cada vez “e cada vez mais a gente 
vem melhorando”. Mesmo com todos os enfren-
tamentos inerentes a um programa ao vivo em 
uma emissora pública, ela é categórica em dizer 
que se dedica a fazer o TBC POP de uma forma 
que o torne mais humanizado e isso tem dado 
bons resultados, que comprova com a recepti-
vidade que recebe dos telespectadores  na  rua.



Alexandre da Silva 
Oliveira, o Chiquinho 
Apoio técnico 

Mineiro criado em São Paulo e goiano de coração 
desde 2002, Alexandre da Silva Oliveira, Chiqui-
nho, como é conhecido desde criança, chegou 
para o Apoio Técnico da Agência Brasil Central 
(ABC), há pouco mais de dois anos, quando Regi-
naldo Júnior, com quem trabalhou anteriormen-
te na TV Alego, assumiu a presidência. Ele é o res-
ponsável por todo o funcionamento técnico, pela 
criação de todos os novos estúdios da Brasil Cen-
tral e pela integração dos programas de TV e rádio.  

“Toda integração que há hoje, com os novos es-
túdios, foi ideia do presidente e criação de mon-
tagem e equipamentos minha. Isso foi uma lou-
cura que ele sempre me deu liberdade de fazer. 
Então, como eu estudo bastante o que há de ten-
dência em tecnologia, o que há de novidade em 
TV, Reginaldo Júnior disse vai e faz. Aí comecei a 
buscar a tendência, o sistema VMIX e a integra-
ção, e coloquei em prática”, diz Chiquinho, acres-
centando que esse foi um trabalho inovador, vis-
to que era a primeira TV no Centro-Oeste e do 
estado a ter essa tecnologia e que foi implantada 
dentro de um sistema já robusto que é o da TV.  

Segundo ele, hoje a tendência é de integração 
entre rádio, TV e internet, “que foi o que a gen-
te fez e explodiu. Foi aí que a TV conseguiu ba-
ter recordes de audiência e está batendo a cada 
dia que passa, por causa dessa integração”. 
Hoje com 41 anos de idade, fala com carinho so-
bre como desenhou os estúdios da Brasil Cen-
tral e é um dos responsáveis pela viabilização 
técnica da integração: “Pessoas que não viam 
quem estava na rádio, hoje, além de ver, ela vê 
pelas ondas do rádio, pela internet e pelo ca-
nal aberto. Isso, na verdade, está acontecendo 
no mundo hoje”. Informa que antes trabalhou 
na Brasil Central, de 2003 a 2011, e considerou 
essa experiência de uma escola para ele, sen-
do coordenador do programa do Túlio Isac. Diz 
ainda que começou puxando cabo, depois foi a 
cinegrafista e, em seguida, editor. Isso, afirma, 
facilitou sua trajetória na área técnica, porque 
conheceu e aprendeu como funciona  uma  TV.
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Cristiane Schmidt 
presta contas do 

2º quadrimestre de 2022 
A secretária de Estado da Economia, Cristiane 
Schmidt, participou, nesta quarta-feira (30), de 
audiência pública na Comissão de Finanças da 
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Ale-
go) nesta quarta-feira (30), onde apresentou as 
contas do Governo Estadual referentes ao segun-
do quadrimestre deste ano (maio a agosto). Ela 
teve a oportunidade de explicar a situação atu-
al da economia de Goiás. A equipe da Brasil Cen-
tral esteve na Alego e acompanhou o evento. 

“A condição da economia de Goiás, até por con-
ta do setor agro, que é pujante, é de crescimen-
to. O setor de serviços voltou depois da pandemia 
e está realmente se expandindo cada vez mais”, 
disse a secretária. Um dos pontos levantados pela 
titular da Pasta que preocupa é a queda na arre-
cadação do ICMS. Até dezembro deste ano será 
R$ 2,3 bilhões a menos de receita para o Esta-
do. No ano que vem, a perda chegará a R$ 5,2 bi-
lhões e, por isso Goiás, entre outros Estados, que-
rem ajuda da União para evitar o pior em 2023. 
 
“Isso tudo está sendo discutido no âmbito do Su-
premo Tribunal Federal [STF], entre União, o Exe-
cutivo, o Ministério da Economia, junto com o 
Comsefaz [Comitê Nacional de Secretários de Fa-
zenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados 
e do Distrito Federal]”, explicou a titular da Pasta. 
Ela acrescentou que o grupo de secretários deve 
fazer a intermediação junto ao ministro Gilmar 
Mendes em busca de alguma  compensação.
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Natural da cidade do Rio de Janeiro, há um ano e 
três meses a jornalista Débora Moraes entrou para 
o time da Brasil Central, com o aval do presidente 
da Agência, Reginaldo Júnior, afiançada também 
pela repórter Danuza Azevedo, com quem ela teve 
os primeiros contatos quando veio para Goiás, há 
três anos, e de quem anteriormente já era amiga 
no Instagram. Com 13 anos de experiência em te-
levisões do Espírito Santo, Débora se mudou para 
Goiás por decisão pessoal e afetiva, trabalhou por 
um tempo em duas emissoras de TV por aqui, viveu 
dificuldades na adaptação e enfrentou os desafios 
com determinação, até chegar à Brasil Central, que, 
segundo ela, deu uma guinada positiva em sua bus-
ca profissional no estado, revigorando o seu astral.

Débora Moraes veio, abraçou a Brasil Central 
e já deixa saudade 

Também por questões pessoais e afetivas, que envolve também o trabalho do marido, agora Débora Mo-
raes decidiu voltar a morar no Rio de Janeiro. “Estou saindo de coração partido, triste, por deixar laços 
profissionais e afetivos e um legado que criei. Laços que criei para toda vida. Eu posso estar distante, 
romper contatos físicos com essas pessoas, mas laços de querer bem, de memória e essas trajetórias 
não se apagam. Os anos que vivi no Espírito Santo e em Goiás dignificam minha existência”, Débora 
diz, entre um misto de alegria, saudade e emoção, deixando transparecer até mesmo algumas lágrimas. 

Outro desafio que tomou para si, diz, foi no início deste ano assumir a gerência da TV Bra-
sil Central, também a convite de Reginaldo Júnior. “Na Brasil Central, quando eu conhe-
ci o Júnior, na entrevista, eu vi que ele era um cara fora da caixa, totalmente disrupti-
vo, que quebra a barreira dos padrões, sai da mesmice. Aí eu vi a gama de oportunidades e 
possibilidades que a ABC proporcionava a quem queria crescer”, observa, acrescentando que estreou com 
liberdade e tranquilidade, improvisando e comentando, e nunca foi censurada sobre nenhum assunto.  

“A gente mostrou o trabalho do governo do Estado, mas se em algum momento eu não con-
cordasse com as práticas que eram feitas não ficaria aqui, porque não tenho padrinho po-
lítico, não sou indicada de ninguém, eu não tinha peixe”, afirma, observando que ninguém 
a discriminou por ser de outro estado, “muito ao contrário, eu fui abraçada e acolhida”. 

Conta que quando chegou para a Brasil Central sentiu reacender “a chama da carreira, de transforma-
ção positiva da vida”. Diz também que tem muita gratidão por tudo que a ABC proporcionou a ela, na 
vida e na profissão: “O que ela fez por mim sempre vai continuar fazendo. Vou sair daqui e, falante do 
jeito que sou, vou passar essa boa experiência adiante para outras pessoas que vierem ou que eu vier 
a trabalhar. Estou plena, tranquila, com sentimento de dever cumprido e muito grata a toda a direção, 
aos servidores, ao público telespectador e ao povo goiano, que me acolheu desde o primeiro dia com 
muito carinho. Eu jamais vou esquecer”. Ao final elogia o governador Ronaldo Caiado, especialmente na 
questão da segurança pública e confirma que será uma espécie de embaixadora de Goiás por onde for.
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Boa Noite Goiás desta quarta-feira registra
audiência recorde no YouTube 

O programa Boa Noite Goiás desta quarta-feira (30), comandado por Paulo Beringhs, registrou al-
cance recorde no canal do YouTube da TV Brasil Central. O episódio ao vivo, chegou foi assisti-
do por mais de 6,3 mil expectadores simultâneos na plataforma de vídeos. No final da transmis-
são, já contava com quase 60 mil visualizações, e na manhã de quinta-feira  (1º) atingia 125.500. 
 
Na ocasião, o programa debateu assuntos da política nacional com os advogados Bruno Pena e Kairo Mon-
telo. Também apresentou muitas informações locais, e ainda contou com entrevista ao vivo do governador 
Ronaldo Caiado, que participava da solenidade de posse da diretoria da Federação do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO) para o quadriênio 2022-2026. Marcelo Baiocchi Carneiro 
é o presidente reeleito da entidade, que representa sindicatos do setor, e é responsável pela administração 
do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Goiás. 

Parceria 
Na entrevista, Caiado cumprimentou Baiocchi e 
falou que a Fecomércio tem uma atuação mui-
to forte nos eventos culturais promovidos pelo 
Governo de Goiás, por meio de parceria. “Aqui-
lo que era um problema se tornou uma solução 
e os resultados são os melhores que se tem”, dis-
se Caiado, acrescentando que essa parceria está 
sendo ampliada. Disse ainda que os dados do 
IBGE apontam que comércio e serviços foram 
os  segmentos econômicos que mais emprega-
ram em Goiás, chegando a mais de 70% do total. 
 
Marcelo Baiocchi anunciou que, nesse segun-
do mandato, pretende ampliar as parcerias pú-
blico-privadas; “Nós participamos da realização 
de grandes eventos do Governo do Estado: Fica, 
Canto da Primavera, o Natal que está se inician-
do agora”, contou. Citou ainda o novo projeto Cla-
que Retomada Cultural, que prevê investimento 
total de R$ 20 milhões, sendo que o Governo en-
trou com R$ 15 milhões e a entidade com R$ 5 
milhões. Disse que, nessa última década, esse é 
o maior evento cultural promovido pelo Gover-
no do Estado em parceria com  a  Fecomércio.



Caiado discute na Aneel melhorias na 
transmissão de energia em Goiás 

O governador Ronaldo Caiado foi nesta quarta-
-feira (30) à sede da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), em Brasília, discutir a transferên-
cia do controle acionário da Enel (energia) para a 
Equatorial. Recebido pelo presidente Sandoval 
de Araújo, teve a informação de que a Aneel deve 
votar, na próxima terça-feira (6), o relatório com 
parecer favorável à venda da Enel para a Equato-
rial Energia. Em entrevista ao vivo ao Jornal Bra-
sil Central, Caiado comentou as recentes que-
das de energia no estado em função das chuvas 
e disse esperar que a nova gestão da empresa 
mude para melhor o atendimento aos goianos. 

“Infelizmente esse período [de chuvas] tem sido 
muito difícil para o povo goiano, isso tem sido 
muito repetitivo e vamos ver se a gente conse-
gue melhorar. Se Deus quiser, com ajuda da Ane-
el, nós teremos um bom resultado em breve para 
o povo goiano”, disse o governador. A expecta-
tiva é de que, cumpridos os ritos legais, a Equa-
torial assuma o fornecimento de energia elétri-
ca no estado a partir de 1º de janeiro  de  2023.
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Potencial turístico de Três Ranchos 
é apresentado no Quadro Minha Cidade 

Van da Vacinação na Brasil Central 
A Van da Vacinação esteve na Agência Brasil Central. Na última quarta-feira (30), o Serviço Especializa-
do em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) e a Comissão Interna de Preven-
ção a Acidentes (Cipa), promoveram a Campanha Preventiva de Vacinação contra Covid-19 e Influenza, 
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Ao todo, foram aplicadas nos servidores 
da Agência 211 doses de vacina, das quais 121 do imunizante da Covid e 90 contra o vírus da Influenza.

O potencial turístico de Três Ranchos, município do Sudeste do Estado, com seu Lago Azul, foi apresen-
tado pelo prefeito Hugo Deleon de Carvalho Costa, no quadro Minha Cidade, exibido no Jornal Brasil 
Central desta quarta-feira (30/11). O gestor municipal falou sobre as opções de veraneio existentes na lo-
calidade, a origem do nome da cidade, os eventos, festejos e gastronomia, e também abordou as cam-
panhas promovidas para preservar as belezas naturais de Três Ranchos. O município tem cerca de 3.500 
habitantes, mas chega a receber mais de 30 mil visitantes durantes as datas mais importantes, como 
Réveillon e Carnaval. A produção de doces e a cutelaria são outras atividades econômicas do município.
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Nesta terça-feira (1º), o governador Ronaldo Caiado prestou solidariedade à família de 
Luana Marcelo Alves, adolescente de 12 anos que foi morta no início da semana em Goiânia, 
no setor Madre Germana 2. Ele visitou pessoalmente os pais da vítima, o comercian-
te Robson Marcelo dos Santos, e a mãe, a diarista Jheiny Hellen. A equipe de reportagem da 
Brasil Central acompanhou o momento, e preparou a reportagem exibida nos noticiários.  

Governador Ronaldo Caiado visita
familiares da menina Luana Alves 

Caiado lamentou o ocorrido. Ele anunciou ter determinado a formulação de um projeto de lei, 
para ser encaminhado à Assembleia Legislativa, em caráter de urgência, visando dificultar que 
casos de tamanha brutalidade voltem a acontecer. “Agora, acabei de expressar a necessida-
de de nós avançarmos na legislação para que as pessoas que tenham passagem por estupro, 
mesmo que amanhã a justiça dê a eles liberdade, que essa liberdade seja limitada”, declarou. 
 
O secretário de Segurança Pública, Renato Brum, afirmou que, em breve, dará andamento à deter-
minação do governador. “Estaremos reunidos com o Dr. Alexandre, diretor-geral da Polícia Civil, e 
o coronel André, comandante-geral da PM, para poder elaborar esse projeto; e passar pela apre-
ciação e crivo do nosso governador, para que ele possa encaminhar ao Poder Legislativo”. Em 
clima de muita tristeza, a visita de Ronaldo Caiado aconteceu sem a presença  da  imprensa.

O programa Boa Noite Goiás desta quinta-feira (1}), 
apresentado por Paulo Beringhs, abordou o traba-
lho desenvolvido pela Polícia Civil do Estado. Nos 
últimos dias, os policiais civis goianos desvenda-
ram dois crimes, entre tantos outros, que ganha-
ram destaque nas manchetes dos jornais: o assal-
to à joalheria do shopping e o desaparecimento 
e morte da menina Luana Marcelo. O convidado 
do programa foi o delegado-geral da Polícia Civil, 
Alexandre Lourenço, que falou sobre as atividades 
da corporação e também sobre o concurso para 
delegado, cuja provas serão realizadas neste do-
mingo (4). Alexandre Lourenço foi recebido pelo 
presidente da Brasil Central, Reginaldo  Júnior.

Boa Noite Goiás aborda o trabalho 
da Polícia Civil 



Sindipúblico e servidores da ABC entregam 
minuta do novo PCR ao presidente 
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O presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Goiás (Sindipúblico), Nylo Sérgio 
José Nogueira Júnior, acompanhado de servidores efetivos da Agência Brasil Central (ABC), en-
tregou nesta sexta-feira (2) a minuta do novo Plano de Cargos e Remuneração (PCR) de analis-
tas e assistentes de comunicação ao presidente da autarquia, Reginaldo Júnior. O propósito agora 
é que o novo PCR seja encaminhado pelo Poder Executivo para apreciação e votação na Assembleia. 

Em sua fala, o presidente Reginaldo Júnior disse que, quando assumiu a gestão da ABC, encarou dois de-
safios. Um deles seria aumentar o horário de programação, o que foi cumprido com o apoio do pessoal da 
Agência.  O outro era “um plano de cargos para todos” e não para alguns, buscando assim a valorização de 
todos os servidores. “O meu legado na ABC vai ser levar, pelas minhas mãos e as do Nylo, para frente o Plano de 
Cargos de Salários”, afirmou, lembrando que a presidência sempre esteve aberta às demandas dos servidores. 
 
Nylo Sérgio declarou que estava na ABC para entregar a minuta (do novo PCR), cujo principal objetivo era 
corrigir distorções “criadas em tempos outros” e que prejudicam a carreira. Ele citou que, enquanto os 
analistas e assistentes de comunicação da Agência têm 5% de reajuste na progressão de três em três anos, 
os administrativos da Casa têm o benefício de dois em dois anos, com reajuste de 8%. Além disso, é exigi-
do 1.095 dias de efetivo exercício na ABC para ter direito à progressão, o que é uma trava, e deixa de lado 
os servidores que vão atuar na área de assessoramento de comunicação em outros órgãos do Governo.
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