HISTÓRIA D A R ÁD IO BR AS IL C ENTR AL AM 1.270KHz .
A Rádio Brasil Central foi fundada por Coimbra Bueno em 3 de março
de 1950, ela surgiu como “Rádio Jornal Brasil Central S/A”. Seu principal
objetivo era lutar pela transferência da capital federal, na época o Rio de
Janeiro, para o Planalto Central Goiano. Seu slogan era “Rádio Brasil
Central, Fundação Coimbra Bueno. Pela mudança da Capital Federal para o
Planalto Central”.
Quando Brasília foi inaugurada, em 21 de abril de 1960, a Rádio Brasil
Central esteve presente, fazendo uma cobertura especial da solenidade e
das festividades, transmitindo a celebração e da primeira missa em Brasília
para o país inteiro.
Em 1962, a ainda chamada “Rádio Jornal Brasil Central S/A” foi
adquirida pelo Governo Estadual, passando a ser uma das empresas do
CERNE – Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do Estado
de Goiás – que também possuía a Imprensa Oficial de Goiás. Nesse ano a
rádio mudou de nome, passando a ser somente Rádio Brasil Central.
Mas nem só de alegrias a história da Rádio Brasil Central é feita. Na
noite de 2 de outubro de 1997, um grande trauma marcou aqueles que
trabalhavam e apreciavam as Rádios e a TV Brasil Central: um incêndio
destruiu a rádio e parte da TV, levando consigo equipamentos, estrutura e
parte da memória da emissora.
Depois disso, a rádio funcionou durante algum tempo de forma
improvisada, mas foi retomando sua antiga vocação. E em 2004 foram
inaugurados os novos estúdios que trouxeram mais qualidade para a Rádio.
A Rádio Brasil Central, desde a sua fundação, sempre esteve presente
nos momentos cruciais das questões políticas do nosso país. Esse
acompanhamento não é aleatório. A Brasil Central tem uma equipe de
jornalismo que é das mais respeitadas de Goiás, mantendo no ar um dos
noticiosos mais antigos do estado, o “Mundo em sua casa”, que traz para os

ouvintes notícias significantes todos os dias, há mais de 40 anos.
A Rádio Brasil Central também se destaca com uma equipe tradicional
na transmissão de eventos esportivos, o Escrete de Ouro, que a mais de 30
anos, acompanha o esporte goiano, brasileiro e mundial. Nós transmitimos
Copas de Futebol – como a de 1990 na Itália – campeonatos goiano e
brasileiro de futebol e de outras modalidades.
Uma das bandeiras levantadas pela Rádio Brasil Central é a promoção
da cultura brasileira e goiana. Nos seus primeiros anos, a emissora foi um
importante

veículo

de

popularização

de

músicas

e

marchinhas

carnavalescas, divulgando as cantoras mais populares da época. E hoje em
dia é uma das que mantêm em sua programação a tradicional música de raiz
sertaneja.
Fonte: Historiadores – Gisele Garcia e Givaldo Corcínio.

