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ENTREVISTA

BRASÍLIA EM NÚMEROS

Bruno José
Casado e pai de três filhas (Joana, de 

seis anos, Mari Eduarda, com cinco, e a 
pequena Valentina que está prestes a vir 
ao mundo), Bruno José acorda às 3h da 
manhã para começar sua preparação 
como apresentador do Balanço Geral 
Manhã, da Record Brasília. A capital fe-
deral é a morada dessa família há pouco 
mais de um ano. Antes, o jornalista pas-
sou por Amazonas, Rio de Janeiro e 
Paraná. Em entrevista para a coluna Pa-
rabólica Econômica, Bruno José conta 
como é trabalhar na emissora e também 
sobre sua trajetória profissional.

Há quanto tempo está à frente do 
BG Manhã? Como é estar na Re-
cord Brasília apresentando o pri-
meiro telejornal do dia?

Estou à frente do Balanço Geral Ma-
nhã desde a estreia, em maio do ano 
passado. Para mim a satisfação é muito 
grande em fazer parte da Record Brasí-
lia, um grupo comprometido com a boa 
notícia e com a prestação de serviço de 
qualidade. O sonho de ser repórter fez 
você sair da sua cidade, construir uma 
carreira na área da TV, passando por di-
versos estados até chegar à Record Bra-
sília. Você se sente realizado com os ca-
minhos que escolheu? Brasília foi uma 
grande oportunidade de uma carreira 
que está apenas começando. Dei meus 
primeiros passos no jornalismo televisi-
vo em 2003. Na época, era auxiliar de 
cinegrafista. Queria estar próximo. A 
curiosidade em entender toda logística 
do jornalismo televisivo era muito gran-
de. Os anos passaram. As oportunida-
des foram surgindo. A Record sempre 
foi minha grande escola. Hoje minha 
maior motivação é com aqueles que 
veem os meios de comunicação de mas-
sa como formadores de opinião.

Em 2013 você ganhou o Prêmio 
Sebrae de Jornalismo, na região Sul, 
com qual reportagem? 

Tive o privilégio de conhecer um 
pouco da rotina de uma cooperativa de 
reciclagem de materiais sólidos. Na 
época trabalhava na RIC TV, afiliada da 
Record no Paraná. Centenas de famílias 

que ainda sobrevivem graças ao que 
muitos ainda chamam de lixo. Os coo-
perados retiram o material das ruas da 
cidade, separam, processam e vendem. 
E tudo isso sem apoio de instituições 
públicas ou privadas. Experiência úni-
ca, motivadora e, sem dúvida, um belo 
exemplo de como garantir o sustento 
preservando a natureza.

Além de apresentador, você tam-
bém produz reportagens para ou-
tros jornalísticos da Record, e qua-
se sempre contando histórias... 

Desde muito pequeno, quando ain-
da soletrava as primeiras sílabas, sem-
pre me encantei com as histórias que 
me rodeavam. Familiares, amigos, co-
nhecidos, desconhecidos. Experiências 
de vida, narrativas de um acontecido, 
contos... Absolutamente tudo me pren-
dia, fascinava. A curiosidade sempre 
foi uma característica minha. E foi ape-
nas conhecer o jornalismo para unir o 
útil ao agradável. Profissão que me dá o 
privilégio de conhecer pessoas que, na 
maioria das vezes, vive no anonimato 
mas que são verdadeiros exemplos 
para nossa sociedade.

Você gosta de viver em Brasília?
Vivo em Brasília há pouco mais de 

um ano. Amor à primeira vista. Arqui-
tetura singular. Povo hospitaleiro. Cida-
de cheia de história. Jeito brasiliense de 
levar a vida... de costumes simples, mas 
acostumado a viver num contato pleno 
com a natureza. Como não se apaixo-
nar pela capital do nosso país?
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Sistema CFA/CRA completa 50 anos
Os profissionais de Administração de todo o país têm bons motivos celebrar em 2015: 

neste ano, a profissão completa 50 anos de regulamentação, data referente ao período de exis-
tência da lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965. Inspirado no cinquentenário, o Conselho 
Federal de Administração (CFA) publicou a Resolução Normativa nº 441, instituindo 2015 
como o Ano do Administrador no Brasil. Para comemorar o Jubileu de Ouro da Administra-
ção, o sistema CFA/CRAs montou uma comissão de trabalho, cuja missão é desenvolver 
ações que propiciem aos profissionais de Administração reforçar e promover a defesa e o 
exercício legal da profissão; proporcionar a sua capacitação contínua; e divulgar os serviços 
oferecidos pelo sistema. “Não estamos poupando esforços para tornar a data inesquecível em 
todo o país”, diz o presidente do CFA, Adm. sebastião luiz de Mello. Ao longo de todo o ano, 
o CFA e os CRAs realizarão diversas ações, eventos, homenagens e projetos em todo o país 
para comemorar a data. Além disso, está em fase de produção a campanha publicitária de va-
lorização profissional que terá veiculação nacional.

Sebrae no DF
Circuito Empreendedor é lançado
O sebrae no DF está lançando o calendário do Circuito Empreendedor para o primei-

ro semestre de 2015, com mais de 200 eventos, entre oficinas, palestras, seminários e 
cursos presenciais e on-line, oferecidos de janeiro e junho. Trata-se de ferramentas que já 
eram oferecidas, agora renovadas, e outras novas, como os cursos “Coaching empreende-
dor” e “Nota fiscal eletrônica”. Entre as novidades do Circuito Empreendedor também 
está o Começar Bem, que terá início em abril, com foco no potencial empreendedor e no 
potencial empresário. “É uma ferramenta voltada para quem sonha começar seu negócio. 
Há cursos como o de análise de ofertas de franquias e um voltado para a transformação 
de ideias em modelos de negócios (modelo Canvas), entre outras excelentes oportunida-
des”, diz Ary Ferreira Júnior, gerente da Unidade de Capacitação Empresarial (UCE) do 
sebrae no DF.

As inscrições podem ser feitas pelo site ou no 0800 570 0800.

Sesc-DF
Inscriações abertas para o Sesc Festclown 
O sesc-DF recebe de 15 de janeiro a 2 de março material de companhias interessadas 

em participar da 13ª edição do sesc Festclown – Festival Internacional de Palhaços. A se-
leção será feita pelos curadores da mostra. O pré-requisito para participar é que o espetá-
culo seja de palhaçaria ou de arte circense. Podem participar companhias de todo o mun-
do. A 13ª edição do sesc Festclown ocorrerá entre os dias 5 e 10 de maio, na Funarte. Os 
interessados em participar devem enviar currículo da companhia, necessidades técnicas do 
espetáculo, fotos em alta resolução e vídeo com o espetáculo na íntegra. O material deve-
rá ser encaminhado à Coordenação de Cultura/sesc Festclown. O endereço para a corres-
pondência é: sIA Trecho 2, lote 1130 – 2º andar. CEP: 71200-020 Brasília-DF. O sesc 
arcará com todos os custos de montagem e trânsito dos artistas selecionados.

Mercado Imobiliário
EBM pretende dobrar vendas este ano
A EBM Desenvolvimento Imobiliário vai iniciar 2015 com projeção de crescimento. O 

objetivo é mais que dobrar o volume de vendas no próximo ano, alcançando R$ 500 milhões 
de vendas. Para tanto, a empresa planeja lançar oito empreendimentos em Goiânia e Distrito 
Federal e entrar no mercado de Anápolis, lançando na cidade um residencial. Em Goiânia, 
estão previstos seis empreendimentos, outros dois no Distrito Federal e um em Anápolis. 
Neste ano, a EBM lançou quatro empreendimentos, todos em Goiânia: DNA smartstyle, 
Gran Finestra lifestyle, OpenHouse lifestyle e Parque América. Além disso, por meio do 
braço de urbanismo da empresa, a EA3, deverá focar nos loteamentos, com lançamentos pre-
vistos para Aparecida de Goiânia, Anápolis e Araguaína. Em 2014, a EBM manteve o desem-
penho financeiro do ano anterior, mas em 2015 o objetivo é crescer, apesar das perspectivas 
negativas para a economia, afirma o presidente da empresa, Elbio Moreira. “Vivenciamos um 
ano de poucos lançamentos e queda na velocidade de vendas em Goiânia e, principalmente, 
em Brasília, o que representará uma oportunidade de crescimento para 2015, visto que temos 
equipe capacitada, temos caixa e temos produto em estoque e a ser lançado.”

Apresentador 
da Record Brasília


