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 Na Brasil Central, Daniel Vilela 
 participa do TBC Esporte

 Brasil Central conquista 1º lugar em
 transparência

 Caiado e Gracinha 
 festejam Natal do Bem
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Natal do Bem movimenta o Oscar Niemeyer 
com muitas luzes e apresentações artísticas

No último sábado (4) à noite, o governador Ronaldo Caiado, acompanhado da primeira-dama e de secretá-
rios, inaugurou as luzes e a programação do Natal do Bem da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG.). 
O evento é realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Toda a estrutura estará à disposição da população 
goiana até o dia 1º de janeiro. A Brasil Central transmitiu ao vivo a solenidade de inauguração do Natal do Bem. 

Caiado aproveitou a ocasião para convidar toda população de Goiânia, e também de outros municípios 
que estiverem na capital, para trazer as crianças ao espaço do Natal do Bem, “porque realmente está 
uma maravilha”, destacou. O cenário transmite a essência do clima natalino e conta com 800 mil luzes.  

O governador disse ainda  que duas linhas de ôni-
bus foram colocadas à disposição da população, de 
forma exclusiva, tendo o Oscar Niemeyer como des-
tino.  “O terminal Isidória e o terminal da Praça da Bí-
blia vão ter um ônibus de meia em meia hora se des-
locando para cá, para trazer as pessoas”, anunciou. 
 
Durante a abertura do evento, 52 integrantes 
do Coral infantojuvenil do Instituto Gustavo Rit-
ter apresentaram a Cantata de Natal e ganha-
ram presentes da OVG. A entrada é franca e to-
dos os goianos estão convidados para aproveitar 
o Natal do Bem da OVG. No ano passado, cerca 
de 200 mil pessoas passaram pela estrutura. Nes-
se ano, a expectativa é que a presença do públi-
co seja ainda maior durante os 30 dias do evento.



Daniela Felipe Silvaassistente 
Assistente de Comunicação da 
Secretaria-Geral/Ouvidoria
“Sou formada em engenharia da computação 
pela PUC-Goiás. Fui admitida na então Agecom 
por meio do concurso público de 2010. Primei-
ro, fui trabalhar na área de manutenção técnica 
da rádio. Em 2015, vim para o administrativo da 
Agência Brasil Central, atuar na área de plane-
jamento. Em 2020 vim para a Secretaria-Geral.  
 
Hoje trabalho com os mais diversos documentos, 
assessorando, recebendo-os quando chegam via 
SEI (Sistema Eletrônico de Informações do Go-
verno de Goiás), e distribuindo-os para as áreas 
pertinentes dentro da Brasil Central. Os docu-
mentos oficiais da ABC também são elaborados 
na Secretaria-Geral, como os ofícios e as porta-
rias. Em 2021 comecei a atuar também na Ouvi-
doria da Agência, que é ligada ao Sistema de Ou-
vidoria da Controladoria-Geral do Estado (CGE).  
 
Na Ouvidoria da ABC, eu recebo as manifesta-
ções (denúncias, elogios, sugestões, comuni-
cações e pedidos de acesso à informação) pelo 
sistema, coloco no SEI e envio para a área res-
ponsável pedindo providências. Quanto tem o 
retorno, mando a resposta para o manifestante. 
Para mim, trabalhar na Secretaria-Geral foi uma 
oportunidade, pois além da formação técnica, 
tive a possibilidade de adquirir novos aprendi-
zados, conhecer como funciona a parte admi-
nistrativa, suas etapas e processos. Tive ainda 
a oportunidade de crescimento profissional.  
 
A Ouvidoria é um novo desafio. Agora em dezem-
bro está completando um ano que comecei a atu-
ar também nessa área. Quando a gente vai para 
a Ouvidora, faz cursos, participa de treinamentos, 
são novos aprendizados a respeito de outras áre-
as do serviço público. Consigo ver que o presi-
dente e sua equipe estão fazendo o melhor para 
a administração da Brasil Central e eu me sindo 
parte dessas mudanças. A gente se sente valori-
zada e reconhecida pela oportunidade recebida.“
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Brasil Central mostra 
mutirão do CRER 
contra a escoliose

Esta semana o CRER (Centro Estadual de Reabilita-
ção e Readaptação Dr.  Henrique Santillo) está rea-
lizando o Mutirão de Cirurgias de escoliose, doença 
que provoca  deformidades na coluna vertebral e 
pode atingir outros órgãos do corpo humano. No 
mutirão, que recebe médicos de todo o país, há a 
perspectiva de serem realizadas 20 cirurgias de pa-
cientes que foram regulados pelo SUS e passaram 
por uma triagem no mês de outubro. A reporta-
gem da Brasil Central fez uma grande matéria, com 
detalhes importantes sobre a doença e o mutirão. 

Um dos médicos ouvidos pela reportagem, Muri-
lo Daher, informou que são cirurgias filantrópicas, 
onde um grupo de médicos vem e opera os pa-
cientes que estão na fila do SUS. “O CRER é um dos 
principais hospitais do país que realizam esse pro-
cedimento. É uma cirurgia cara, que precisa de uns 
implantes, serviços de UTI, imagem, serviços de ele-
troestimulação, são cirurgias de alta complexidade 
e que poucos centros fazem”, afirmou, acrescentan-
do que ela é uma deformidade da coluna vertebral, 
que acomete principalmente crianças e adolescen-
tes e o tipo mais comum é a escoliose diopática, 
em pessoas que não têm nenhuma outra doença. 

A matéria informou que existe uma parceria com 
o projeto Mude a Curva, organização sem fins lu-
crativos fundada por seis cirurgiões de coluna que 
têm o objetivo de operar pacientes de todo o país 
com deformidades vertebrais. Iasmin, paciente en-
trevistada, disse estar muito feliz que se dispôs a fa-
zer a cirurgia para melhorar a postura, a saúde, e a 
aparência, observando que depois vai para a fisiote-
rapia e quer fazer esportes como o vôlei e natação.
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Cronistas esportivos confraternizam 
jogando futebol 

Quadro Minha Cidade do Jornal Brasil Central 
trouxe as prefeitas de Caçu e Porangatu

Com um jogo de futebol realizado domingo (4), pela manhã, no Estádio Serra Dourada, os 
cronistas esportivos goianos, em times formados entre capital e interior, se confraternizaram co-
memorando o ano de trabalho. A TV Brasil Central transmitiu ao vivo a partida, que teve Alexan-
dre Garcia, na transmissão, Thaís Freitas, na reportagem, e Evandro Gomes, nos comentários. 

O jogo terminou com o placar de 7 a 3 para os cronistas da capital, sendo três gols do time ven-
cedor marcados pelo diretor de telerradiodifusão da Agência Brasil Central (ABC), Rafael 
Vasconcelos. Ao final foram entregues troféus e os cronistas participaram  de  um  almoço.

O quadro Minha Cidade do Jornal Brasil Central 
contou com a participação especial da prefei-
ta de Caçu nesta quarta-feira (7). Ana Cláudia Le-
mos esteve no estúdio da TV Brasil Central falan-
do da história e potencialidades do município de 
cerca de 15 mil moradores no Sudoeste goiano. 
Ex-distrito de Jataí, Caçu ganhou autonomia ad-
ministrativa em setembro de 1953. Banhada por 
três rios, a cidade sedia uma grande represa hi-
drelétrica e tem sua economia complementada 
pelas atividades da agropecuária e agroindústria. 

A prefeita de Porangatu, Vanuza Valadares, tam-
bém foi convidada especial do quadro Minha Ci-
dade do Jornal Brasil Central desta quinta-feira 
(8). Ela esteve no estúdio da TV Brasil Central par-
ticipando do telejornal e falando sobre as poten-
cialidades do município do Norte goiano, com po-
pulação estimada em cerca de 45 mil habitantes. 
Com 74 anos de autonomia política e adminis-
trativa, Porangatu tem sua economia baseada 
na pecuária e produção de grãos. Vanuza des-
tacou também as belezas naturais  da  cidade.
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Agência Brasil Central recebe prêmio de 
1º lugar em ranking da transparência 

A TV Brasil Central transmitiu ao vivo durante sua programação nesta quinta-feira (8), di-
reto do auditório da Associação Goiana do Ministério Público de Goiás, a solenida-
de de entrega do Prêmio Goiás Mais Transparente 2022, promovida pela Controlado-
ria Geral do Estado (CGE-GO) e Tribunal de Contas do Estado (TCE). Do total de 49 órgãos e 
entidades estaduais, 36 alcançaram a nota máxima da premiação, entre eles a Agência Brasil Central. 

O presidente da ABC, Reginaldo Júnior, acompanhado da assessora da Diretoria, Ana Cristina de Frei-
tas, e da ouvidora Daniela Felipe, recebeu o troféu de 1º lugar. Reginaldo Júnior disse que as ações di-
árias realizadas na Agência sempre foram feitas “de forma transparente e respeitosa, valorizando o di-
nheiro público”. Citou que os processos da Agência são reconhecidos por meio dessa premiação. 
 
Ana Cristina declarou que a premiação recebida “é um presente de Deus, (poder) participar com 
o Júnior da modernização e ampliação da ABC”. Ela agradeceu todos os colegas. “de coração”, 
por participar desse momento. “Estou muito feliz”, destacou. Daniela Felipe manifestou “grati-
dão por participar desse momento e (poder) proporcionar à ABC atingir 100% de transparência”. 

Durante entrevista concedida à Brasil Central, o 
secretário-geral da CGE-GO, Henrique Ziller afir-
mou que a premiação diz respeito a uma política 
de promoção da transparência, seguindo orienta-
ção do governador Ronaldo Caiado, “sempre muito 
preocupado com o avanço da transparência públi-
ca, ou seja, mostrar para o cidadão, o pagador de 
impostos, o que é feito com o dinheiro dele”. Con-
forme Ziller, ao longo do ano o CGE e o TCE esta-
beleceram os critérios que deveriam ser seguidos 
por todos os órgãos estaduais, no sentido de pres-
tar as informações necessárias para o cidadão. 
 
Nesse sentido, foram repassadas orientações 
aos órgãos estaduais. A evolução do atendimen-
to dessas orientações foi acompanhada por meio 
de uma avaliação posterior. Durante a soleni-
dade, foram entregues os prêmios aos melho-
res órgãos, conforme o cumprimento desses re-
quisitos. Henrique Ziller aproveitou a entrevista 
para agradecer a TV Brasil Central que, segundo 
ele, está sempre presente, divulgando os traba-
lhos da Controladoria para todo o Estado. “Fica 
o meu agradecimento para todos”,  destacou.

Promoção da transparência 
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Quatro radialistas da Brasil Central foram homena-
geados na noite desta quinta-feira (8) na Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego), durante solenidade pre-
sidida pelo deputado Lissauer Vieira e promovida pela 
Associação Goiana de Rádios (Agora): Jason Abrão, 
Juvêncio Alarcon, Roberto Cândido e Écio Santana.  
 
O evento comemorou os 100 anos da primeira 
transmissão de rádio no Brasil e os 80 anos da pri-
meira emissora goiana de rádio a entrar no ar. Se-
gundo o presidente da Agora, José Luiz, o objetivo 
foi homenagear quem faz rádio no Estado, empre-
sários e radialistas, sendo uma oportunidade de re-
verenciar esse veículo de comunicação tão impor-
tante para quem trabalha nele e para a população.  

Jason Abrão apresenta o programa Goiás Caboclo 
na Rádio Brasil Central AM há 45 anos, aos domin-
gos, das 7 horas ao meio dia, e conta com grande 
audiência e interatividade com os ouvintes, que 
mandam mensagens e cartas. Juvêncio Alarcon co-
manda o programa Dupla Sintonia na RBC FM. Ro-
berto Cândido também é locutor da RBC FM e atu-
almente apresenta os programas Noturna e Som 
da Gente, no horário noturno. Élcio Santana é radia-
lista e locutor, com vasto currículo, e hoje atua na 
produção do programa TBC+ na TV Brasil Central. 

Radialistas da Brasil Central são 
homenageados na Alego 

Segundo a gerente da Rádio, Danuza Azevedo, “para todos da Brasil Central é de extremo orgu-
lho essa homenagem na Assembleia Legislativa, porque é o reconhecimento pelo trabalho que a 
gente faz, com tanto amor e dedicação”. Acrescentou que os quatro radialistas homenageados re-
presentam todos os profissionais que trabalham na ABC, tanto para o sucesso da RBC FM 90.1 quan-
to da Rádio Brasil Central AM 1.270. “Tenho muito orgulho de integrar esse time que só tem feras, al-
guns medalhões do radio, como o senhor Jason, que há muito tempo trabalha, e José Calazans, que 
não esteve (presente) na homenagem, mas que também tem um legado muito importante”,  disse.



AGÊNCIA BRASIL CENTRAL

Daniel Vilela participa do 
TBC Esporte 2ª edição 

O Papai Noel chegou 
na Brasil Central 

O vice-governador eleito Daniel Vilela foi o con-
vidado do programa TBC Esporte 2ª Edição desta 
quarta-feira (7). Antes de ir para o estúdio, ele foi 
recebido pelo presidente da Brasil Central, Reginal-
do Júnior e pelo diretor de Telerradiodifusão Rafael 
Vasconcelos. 

Apaixonado por futebol, Daniel Vilela atuou como 
jogador profissional da modalidade no passado. 
No bate-papo com os apresentadores e comenta-
ristas do programa, ele comentou sobre a Copa do 
Mundo de Futebol 2022, que está sendo realizada 
no Catar e falou sobre as seleções brasileira, argen-
tina e croata. Também abordou os investimentos 
efetuados pelo Governo de Goiás na área do es-
porte este ano e os projetos previstos  para  2023.

O Papai Noel chegou na Brasil Central nesta quin-
ta-feira (8), de patinete, depois bicicleta e trenó 
estilizado. A visita do bom velhinho aconteceu du-
rante a transmissão do programa TBC+. Agostinho 
Wilton de Andrade, caracterizado como Papai Noel 
tem uma longa barba branca, mas é bem mais del-
gado do que a figura tradicional. Ele foi entrevista-
do por Débora Orsida na entrada social da Agência. 
Disse que o trabalho dele é “gratificante, não ape-
nas pelos presentes, mas pela lembrança do nasci-
mento de Jesus”.Citou a magia do Natal, quando as 
crianças o abraçam com  “carinho, respeito e amor”.
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Melhorar as condições de trabalho é o que todo trabalhador espera e quer de um organismo comprometido 
com os bons serviços, especialmente se esse órgão for público e estiver ligado à comunicação, que precisa 
ser constantemente adequada aos maiores anseios do povo que representa. Com esse intuito, a direção da 
Agência Brasil Central (ABC) investiu maciçamente na construção de novos estúdios e na melhoria dos que 
existiam, em alguns casos resgatando outros que estavam praticamente abandonados, e investindo tam-
bém em novos e modernos equipamentos. O presidente Reginaldo Júnior enfatiza essa questão, mostran-
do que para prestar um serviço com maior qualidade à população, que é o objetivo final e precípuo da ABC, 
é necessário proporcionar meios com maior qualidade aos trabalhadores responsáveis por esse serviço. 

Diretor de Telerradiodifusão da ABC, Rafael Vasconcelos observa que as obras realizadas pelo pre-
sidente Reginaldo Júnior, em parceria com as diretorias, “vão proporcionar aos nossos jornalis-
tas uma condição de trabalho invejável”, dando a eles situações de trabalho em ambientes amplos e 
modernos. “Com isso, a Brasil Central está se reinventando a cada dia e se preparando para cres-
cer de forma acelerada e surpreendente. Isso graças ao quadro de servidores, que é o melhor do Es-
tado”, observa Rafael. Nessa relação das obras mais recentes estão a ampliação da redação do te-
lejornalismo, o novo núcleo de produção, o novo estúdio Rádio Brasil Central AM, a nova sala para 
abrigar o pessoal do Diário Oficial, e a dos trabalhadores da área de Tecnologia  da  Informação.

Brasil Central melhora espaço físico 
e condições de trabalho 

Copa do Mundo, STF e Natal do Bem 
em pauta no Boa Noite Goiás

O Boa Noite Goiás iniciou a semana de progra-
mas, na terça-feira (6), com o tema: “O STF está 
passando dos limites?”, com o advogado Edmilson 
Moura e o escritor e comentarista Fred Rodrigues. 
Na quarta (7), o programa girou em torno dos 
programas da Organização das Voluntárias de 
Goiás (OVG), com foco no Natal do Bem, lan-
çado no início do mês, com ações em todo o 
Estado. A convidada foi a diretora de Programas 
Especiais da OVG, Rúbia Prado. Já na quinta-
-feira (8), a pauta foi futebol, com a pergunta 
“Quem vai vencer? Brasil x Croácia”, com o apre-
sentador, repórter e radialista Jean Paul Lopes 
e o jornalista e repórter Pedro Henrique Rabelo.
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