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 Governo de Goiás e OVG distribuem 
 30 mil brinquedos

 Confraternização de milhões



Débora Orsidaas
Analista de Comunicação
São 9 horas da manhã de uma segunda-feira e 
ela abre o TBC+ com um sonoro e bem humo-
rado: Bom dia! Desde o dia 18 de julho último, 
Débora Orsida, ao lado de Alex Atanázio, apre-
senta o TBC+, programa matinal eletrônico da 
TV Brasil Central, e vive um novo momento de 
sua vida profissional. Graduada em Rádio e TV 
pela UFG em 1998, Débora foi estagiária no Se-
brae-GO. Depois ingressou na então Agecom 
por meio do concurso público de 2010, ao ob-
ter o primeiro lugar entre os candidatos a ana-
lista de comunicação, na função locutor-noti-
ciarista. Foi trabalhar na Rádio Brasil Central 
AM, onde atuou como locutora, noticiarista, re-
pórter, redatora, produtora e apresentadora.  
 
Na atual gestão, ela se tornou coordenadora da 
Rádio Brasil Central AM. Em agosto de 2020, foi 
convidada para apresentar o programa Festa de 
Arromba, transmitido nas duas rádios (AM e FM), 
ao lado de Paulo Beringhs. Profissional de rádio, 
com 26 anos de carreira na área da comunica-
ção, não se via atuando na TV. “Achava que eu 
não tinha perfil físico para a telinha”, conta. Mas 
o presidente Reginaldo Júnior não concordava 
e viu nessa radialista de voz forte e alto poder 
comunicativo um talento nato para a televisão.  
 
Desafio dado, desafio aceito. A equipe de produ-
ção da Rádio também migrou de meio, acompa-
nhando a apresentadora. O TBC+ é transmitido 
ar de segunda a sexta-feira. Está prestes a com-
pletar seis meses. 

”Agradeço o empenho das equipes de produção, 
técnica e externa, que todos os dias se desdobram 
para colocar no ar um programa bem produzido, 
divertido e alto astral”, reforça. Débora faz ques-
tão de agradecer também o presidente Reginal-
do Júnior, que acreditou no seu talento e lhe deu 
a oportunidade de um novo desafio. E destacou 
que é “inegável” o avanço ocorrido na Brasil Cen-
tral nos últimos dois anos, a qualidade dos novos 
estúdios e a melhoria do ambiente de trabalho.
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O deputado estadual Virmondes Cruvinel, foi o 
convidado do Boa Noite Goiás desta terça-fei-
ra (13). Ele conversou  ao vivo com o apresentador 
Paulo Beringhs e o advogado Daniel Santana. O 
parlamentar comentou sobre diversos assuntos, 
entre eles Copa do Mundo, o andamento da vota-
ção da Lei Orçamentária Anual (LOA) e o projeto 
de lei que prevê a igualdade de gênero em pre-
miações pagas com dinheiro público estadual. 
Ele também falou do crescimento e empenho da 
equipe da TBC. “Sou testemunha disso, também 
como telespectador e como ouvinte, de toda essa 
estrutura da TBC. Abrir esse espaço sempre demo-
crático para diversos posicionamentos idelógicos, 
com compromisso. Conheço também o compro-
metimento de toda a equipe da TBC, profissionais 
e o comando do presidente Júnior”, parabenizou. 

Deputado estadual e 
prefeito de Trindade 
no Boa Noite Goiás

Na quarta-feira (14), o programa recebeu o prefeito 
de Trindade, Marden Júnior. Ele falou dos desafios 
de governar o município e tambem sobre diversos 
projetos em andamento, como a construção de cen-
tros administrativos da prefeitura nas regiões Leste 
e Central, construção e reforma de escolas, além 
de uma maternidade municipal e estruturação de 
uma unidade de saúde animal, com projeto de cas-
tração itinerante. Atuação na área de esporte, Car-
tão Reforma e Cartão Construção na área de habi-
tação social, valorização dos servidores municipais e 
novo polo industrial também foram temas aborda-
dos na conversa transmitida ao vivo. “A vida pública 
é uma missão, nesse sentido a gente tem que se 
entregar. As pessoas precisam da nossa ajuda, pre-
cisam das nossas mãos, da mão do poder público 
presente na vida das pessoas”, comentou o prefeito.
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A manhã do último domingo (11) foi de festa para 
as crianças que lotaram o Ginásio Goiânia Arena, na 
capital, durante a tradicional distribuição de brin-
quedos do Natal do Bem, promovida pelo Governo 
do Estado e Organização das Voluntárias de Goiás 
(OVG). Foram entregues 30 mil brinquedos, além 
do sorteio de bicicletas. A festa contou com show 
da dupla João Neto e Frederico. A Brasil Central es-
teve presente e transmitiu ao vivo todo o evento. 
 
Segundo a diretora-geral da OVG, Adryanna Caia-
do, os brinquedos foram escolhidos “com mui-
to capricho” para causar alegria nos olhos das 
crianças. Ela lembrou que, naquele mesmo dia, 
o Governo também estava distribuindo brin-
quedos nos 246 municípios goianos. “São mais 
de 500 mil brinquedos para que todas as crian-
ças possam sentir a magia do Natal”, destacou. 

Natal do Bem: Governo e OVG distribuem 
30 mil brinquedos no Goiânia Arena 

Para o cantor João Neto, fazer o show no evento “é uma honra, um privilégio e uma respon-
sabilidade, a criançada espera esse evento o ano todo”. O cantor Frederico declarou: “Pa-
rabéns ao Governo (de Goiás) pela atitude com essa criançada que precisa desse carinho.” 
“Eu fico muito emocionado porque a gente vê a quantidade de pessoas que acreditam no pro-
jeto da Dona Gracinha, da Adryanna Caiado e do governador Ronaldo Caiado, e estiveram aqui. 
Um ginásio extremamente lotado, cheio, e em todas as cidades do interior as pessoas receben-
do seus presentes. Então, eu acho que a gente tem de dar parabéns a eles, e parabéns a todas 
as pessoas que estão envolvidas, porque acho que é um evento lindo e todos os goianos mere-
cem comemorar nesse final de ano”, disse o presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior. 

O secretário da Retomada, César Moura, comen-
tou que a Pasta trouxe o show dos cantores goia-
nos João Neto e Frederico para apoiar e abrilhan-
tar o evento, para as crianças poderem curtir “um 
bom show, música goiana de qualidade.” O secre-
tário de Desenvolvimento Social, Wellington Matos 
enfatizou que a OVG e a Secretaria da Retomada 
são os maiores parceiros no trabalho na área social. 
 
A pedagoga Anne Bianchi trouxe os três fi-
lhos para o Natal do Bem pela segunda vez. 
“Eu acho (o evento) de uma importância mui-
to grande, principalmente para nossas crian-
ças que vêm da periferia, e muitos pais não 
têm condição de dar um brinquedo”,  afirmou.

O plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) 
realizou nesta quinta-feira (15) a penúltima sessão 
extraordinária híbrida para deliberação de projetos 
do Governo do Estado, de deputados e de outros 
órgãos. O destaque do dia foi a matéria referente à Lei 
Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro de 
2023, que foi aprovado em primeira votação. Conforme 
a proposta enviada pelo Executivo, a receita total do 
Estado para o próximo ano está estimada em R$ 39, 9 
bilhões e a despesa está fixada em igual montante. A 
segunda votação ocorreu nesta sexta-feira (16) e agora a 
LOA 2023 segue para a sanção do governador Ronaldo 
Caiado. A Brasil Central acompanhou as  duas  sessões.

Alego aprova Lei Orçamentária Anual 2023 
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Criado e apresentado por Jean-Paul Lopes, o Estúdio RBC, que vai ao ar na TV Brasil Central 
(TBC) e na RBC FM, é um espaço de divulgação e valorização do trabalho musical dos canto-
res e compositores goianos e também de autores nacionais consagrados pela qualidade do tra-
balho. Ele vai ao ar, ao vivo, na TBC às segundas-feiras, às 15h00, e reprisado na sexta-feira, às 23h00, 
e no domingo às 15h00. Na RBC FM é veiculado na segunda-feira, às 19h30, e no domingo às 19h00. 

O Jornal Brasil Central Edição da Noite é um resu-
mo das principais notícias do dia, com foco no que 
acontece no estado de Goiás, de acordo com sua 
apresentadora, a jornalista Danuza Azevedo, feito 
por uma grande equipe de jornalistas, produto-
res, repórteres, cinegrafistas e técnicos de sono-
plastia e imagem da TV Brasil Central (TBC). Com 
meia hora de duração, vai ao ar a partir das 18 ho-
ras também no canal do youtube da emissora @
tvbrasilcentral, hoje com mais de 357 mil inscritos.  

As notícias veiculadas, segundo Danuza, abrangem 
várias editorias. “O Jornal Brasil Central Edição da 
Noite é um informativo rápido, dinâmico, ágil com 
um resumo das principais notícias do dia de nos-
so Estado, onde a gente traz notícias de política, de 
cidades, notícias policiais, abrangendo tudo que 
aconteceu em Goiás naquele dia. Se a pessoa às 
vezes não acompanhou as notícias por nossos tele-
jornais e quer saber o que aconteceu, às 18 horas o 
Jornal Brasil Central Edição da Noite faz um resumo 
para que ela fique bem informada sobre tudo o que 
acontece em Goiás”, observa Danuza Azevedo, que 
é também gerente da Rádio Brasil Central AM/FM.

Que programa é este? 
Estúdio RBC 

Que programa é este? 
Jornal Brasil Central Edição da Noite 

“É para dar espaço e também divertir. Tento levar algo que quem está em casa goste do que apresentamos. 
As pessoas têm gostado e nos dão o retorno. É também para divulgar os artistas goianos, falar sobre a cena 
musical de Goiás e também fazer tributos e homenagens a grandes artistas nacionais”, diz Jean-Paul. O 
programa se desenvolve com um bate-papo sobre a vida e a trajetória artística dos músicos e compositores, 
com a apresentação, geralmente com voz e violão, de músicas escolhidas do repertório dos entrevistados.
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Nesta semana, o canal da TV Brasil Central no YouTube atingiu a marca de 358 mil inscritos. O presi-
dente da Agência Brasil Central (ABC), Reginaldo Júnior, postou em suas redes sociais essa conquista, 
observando que a emissora tem trabalhado fortemente para que Goiás, o Brasil e o mundo assistam 
a TV Brasil Central pelo YouTube e isso é resultado de um trabalho forte e bem direcionado, antena-
do com as novas tecnologias. No resumo de 2022, de acordo com dados fornecidos pelo próprio You-
Tube, houve 45 milhões e 700 mil visualizações até agora, com 264,4 milhões de minutos em exibição 
e 1 milhão e 700 mil marcações como ‘gostei’. Outubro deste ano foi o mês com mais visualizações.

YouTube da TV Brasil Central alcança 
a marca de 358 mil inscritos 

Há pouco mais de dois anos, a emissora comemo-
rava a marca de 19 mil inscritos no YouTube. Cons-
tata-se que houve uma boa coincidência desse au-
mento do número de inscritos com o acréscimo de 
programação local. Nesse período, foram inscritos 
quase 340 mil novos seguidores. Segundo Reginal-
do, o trabalho realizado é de responsabilidade e de 
respeito para com quem está do outro lado da tela 
da televisão, do computador, do celular, do tablet, 
ou de outro dispositivo utilizado para ver o YouTube. 

O próprio YouTube, em seu canal, no item que de-
nomina como ‘Credibilidade’, anota que o canal @
tvbrasilcentral “mostrou que não está de brincadei-
ra”, com o registro de 170,3 mil minutos em tempo 
total de transmissão ao vivo e 46 milhões e 600 mil 
minutos de visualizações em transmissões ao vivo. 
Coordenador de Multimídia,  Rodrigo Mateus Fu-
macinha aponta que o crescimento do número de 
inscritos está relacionado especialmente aos conte-
údos e aos cortes feitos no YouTube. Diz que quan-
do assumiu havia 89 mil inscritos e hoje já são qua-
se 360 mil, também porque sua equipe conseguiu 
espalhar bem os conteúdos atualizados produzidos 
na TV Brasil Central pelo Brasil e o mundo. Para o 
diretor de Telerradiodifusão Rafael Vasconcelos, 
um dos segredos de a Brasil Central ter chegado 
a esta “marca extraordinária” de 358 mil inscritos 
no YouTube é porque a emissora ouve todos os la-
dos e os formadores de opinião contribuem muito.
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Nos últimos dois anos e meio, a Agência Brasil 
Central experimentou uma verdadeira transforma-
ção, e para melhor. Foram promovidas mudanças 
expressivas na governança, no espaço físico e na 
área editorial, proporcionando melhor ambien-
te de trabalho para os servidores, mais interação 
com telespectadores, ouvintes e internautas; ou-
vindo os anseios e questões da sociedade e divul-
gando os valores culturais goianos, assim como 
as realizações governamentais. Foi lançada ain-
da nova marca institucional da ABC, com foco na 
modernidade, leveza e antenada com o futuro. 
 
Uma das ações adotadas foi o aumento da progra-
mação local da TV Brasil Central, que passou de 45 
minutos para 14 horas diárias, com a estreia de no-
vos programas, como o Jornal Brasil Central (Tarde 
e Noite), Boa Noite Goiás, TBC Debate, #TBC, TBC 
Esporte, TBC Pop, Estúdio RBC, TBC+, TBC Memó-
ria, De Bem com a Vida, Programa de Quinta,  Curta 
Goiás, Goiás contra o Crime, Ídolos do Esporte, Per-
na de Pau, De Mulher para mulher e Fala Mais. O tra-
dicional radiojornal O Mundo em sua Casa ganhou 
versão televisiva em cadeia com as rádios Brasil 
Central AM e RBC FM, por meio da multiplataforma, 
em sintonia com a atual tendência da comunicação.  
 
Para garantir que os novos programas fossem 
transmitidos com qualidade, foram restaurados 
ou construídos novos estúdios. Em agosto de 2020 
havia apenas um estúdio em funcionamento na 
ABC. Atualmente são dez operando, com foco na 
multiplataforma. Um dos destaques é o estúdio-
-auditório, que ficou desativado por muito tempo 
e agora permite a participação do público. Outra 
tendência do setor voltada para o público mais jo-
vem, os podcasts e videocasts, agora conta com es-
paço próprio e condição de veiculação simultânea. 

“Conseguimos aumentar a programação diária 
local com a mesma equipe de servidores, pois te-
mos muitos profissionais talentosos na Brasil Cen-
tral”, destaca o presidente Reginaldo Júnior. Ele 
cita ainda, como destaques, as coberturas ao vivo, 
realizadas pelas equipes da Brasil Central nos Mu-
tirões do Governo de Goiás, nos dois turnos das 
Eleições 2022, assim como a realização dos eventos 
Brasil Central 24 Horas e Brasil Central 30 Horas.  

“Tivemos a ousadia de transmitir ao vivo progra-
mação local, de forma ininterrupta, por 24 horas, 
e depois por 36 horas”, conta o presidente da ABC, 
acrescentando que no último caso foi superada a 
marca do apresentador Sílvio Santos em horas inin-
terruptas no ar. Para garantir essas transmissões, 
foi adquirida uma solução integrada de serviços 
ponto a ponto, que permite cobertura ao vivo de 
qualquer ponto com serviço da internet, e o uso de 
câmeras via IP instaladas em 20 pontos do Estado. 

Brasil Central vive uma 
verdadeira transformação 

Coberturas ao vivo
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Agora a Brasil Central tem equipe 
própria de Esportes

Revitalização da programação 
das rádios

As redes sociais estão bombando 

Finanças equilibradas

E visando otimizar o trabalho, as redações de ra-
diojornalismo e telejornalismo foram integradas, 
reduzindo custos e permitindo melhor eficiên-
cia na produção das notícias. Outros ambientes 
da Autarquia foram revitalizados. “Antes a gen-
te encontrava gambiarras de fios por todos os 
lados como, por exemplo, na redação do radio-
jornalismo, e na área administrativa. Isso ago-
ra é coisa do passado”, aponta Reginaldo Júnior. 
 
Além disso, houve a valorização do debate de 
ideias, com a abertura de espaço para deba-
tedores das mais diferentes matizes ideológi-
cas. A Agência Brasil Central preza pela plura-
lidade de vozes e pela liberdade de expressão. 

Após quatro anos fora do ar, o programa TBC Es-
porte foi retomado, com duas edições diárias no 
meio da semana e uma dominical. O Departamen-
to de Esportes passou a contar com equipe própria, 
mesclando profissionais jovens e experientes, após 
ter ficado 20 anos por conta de terceirizados, o que 
foi alvo de denúncia no Tribunal de Contas do Es-
tado de Goiás (TCE-GO). Para atender essa equipe, 
foi construído um estúdio-redação especialmen-
te para a transmissão dos programas esportivos. 

“Equilibramos as finanças”, destaca o diretor de Ges-
tão Integrada Fernando Dibe. Conforme ele, atual-
mente a Brasil Central paga pontualmente seus for-
necedores e os processos são céleres. O faturamento 
do Diário Oficial passou a contar com maior controle, 
e se tornou mais eficiente e transparente, informa. 

Durante esta gestão, foi realizada a revisão de con-
tratos, aquisições e serviços, buscando sempre a 
redução de custos, de forma a garantir a melhor 
aplicação do dinheiro público. O serviço de manu-
tenção das repetidoras da TBC no interior do Es-
tado foi retomado. E o serviço de manutenção do 
parque de ar-condicionado da sede da Agência vol-
tou a ser realizado, o que não ocorria há três anos. 

As rádios Brasil Central AM 1270 e RBC 90.1 rece-
beram atenção especial. As duas emissoras tive-
ram sua programação musical revitalizada, le-
vando em consideração o apelo junto ao público 
ouvinte. Os cantores goianos passaram a contar 
com espaço garantido na programação da RBC 
FM, com tempo bem maior do que é comumen-
te disponibilizado a eles nas rádios comerciais. 

A Brasil Central também fechou parcerias com ór-
gãos estaduais. Com a Secretaria da Educação per-
mitiu a veiculação do programa Seduc em Ação, 
voltado aos estudantes do ensino superior e médio; 
e com a Secretaria da Retomada, o programa Reto-
mada em Conexão, que tem foco na promoção da 
atividade econômica. Outra parceria, com a Secre-
taria de Esporte e Lazer, proporcionou a iniciativa 
esportiva de mais de 100 jovens da comunidade no 
campo de futebol da sede da ABC. Com a Contro-
ladoria-Geral do Estado, foi criado o programa O Tal 
do Compliance. A Agência também participa do  
Aprendiz do Futuro e contribui para ensinar uma 
profissão aos jovens beneficiados pelo programa. 

A Brasil Central está apostando nas redes sociais 
para conquistar e fidelizar o público mais jovem, 
além de ampliar seu poder de comunicação para 
fora de Goiás e do Brasil. O canal do YouTube da 
TBC saltou de 19 mil inscritos para mais de 350 
mil inscritos em dezembro de 2022, com mais de 
60 milhões de visualizações. E esses números não 
param de crescer. Já o Instagram possui mais de 
21 mil seguidores e milhares de visualizações. Res-
ponsável pelas redes sociais, a ABC Digital conta 
com uma equipe de jovens talentos que postam 
no Instagram as principais notícias do Estado e 
os bastidores dos programas da  Brasil  Central.
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Confraternização de milhões 
A festa de confraternização dos servidores da Brasil Central realizada na sexta-feira (16), na sede 
da Associação dos Servidores, foi um momento de regozijo e alegria, definido pelo presidente da 
Agência Brasil Central (ABC), Reginaldo Júnior, como “dos milhões”, pegando o gancho com o 
crescimento das interações no YouTube: mais de 46 milhões de visualizações dos programas das emis-
soras este ano. Os dados, que apontam quase 360 mil inscrições, receberam o aval de credibilidade 
do próprio YouTube, garantindo audiência de milhões de seguidores em Goiás, no Brasil e no mundo. 

Na confraternização, Reginaldo Júnior estava 
acompanhado do futuro deputado estadual Fred 
Rodrigues (UD) e do reeleito Bruno Peixoto, que 
felicitaram os servidores e se comprometeram a 
encampar junto ao governador Ronaldo Caiado a 
viabilização do Plano de Cargos e Salários dos servi-
dores da ABC, recentemente encaminhado à presi-
dência. Reginaldo fez um resumo do seu trabalho e 
falou que os funcionários da Brasil Central estão ten-
do a oportunidade “de escrever na história algo ini-
maginável”, com o crescimento de inscritos no You-
Tube e batendo um recorde de mais de 46 milhões 
de visualizações da programação da Brasil Central 
este ano. “Todo esse momento que a Brasil Central 
passa na gestão do governador Ronaldo Caiado é 
mágico, mas digno”, afirmou, observando que os 
responsáveis por isso são todos os trabalhadores da 
ABC, principalmente dos comunicadores. A festa 
de confraternização foi animada pelos cantores Zé 
Bento e Balu de Sousa, este que é servidor do órgão.

O convidado do quadro Minha Cidade no Jornal Brasil Central desta quarta-feira (14) foi o Ma-
jor Eldecírio da Silva, prefeito de São Luís de Montes Belos. Ele esteve no estúdio da TBC para fa-
lar sobre a cidade, destacando a programação especial de Natal preparada pela prefeitura. 

São Luís de Montes Belos foi destaque no JBC 

São Luís fica a 127 quilômetros da capital e possui 34 
mil habitantes, segundo o IBGE. A cidade promete 
duplicar o número de visitantes neste mês, em fun-
ção dos atrativos natalinos montados pela prefeitu-
ra. Segundo o prefeito, o espaço contempla a segun-
da maior árvore de Natal do país, com 35 metros de 
altura. Pista de patinação, torres de luzes e chuva de 
neve artificial completam a programação gratuita. 
 
O prefeito diz esperar atrair cerca de 500 mil pes-
soas neste ano com a programação natalina, con-
tra os cerca de 200 mil visitantes do ano passado. 



AGÊNCIA BRASIL CENTRAL


