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Brasil Central mostra Caiado recebendo 
equipe goiana finalista da Taça das Favelas 

A TV Brasil Central exibiu ao vivo, dentro do programa TBC+ desta quinta-feira (17), 
o encontro, no Palácio das Esmeraldas, do governador Ronaldo Caiado com a se-
leção goiana de futebol, que é finalista da Taça das Favelas de 2022. Na partida final 
do campeonato, Goiás enfrenta neste sábado (19) a seleção de São Paulo, na Are-
na Barueri, na capital paulista. Caiado, acompanhado do secretário de Esporte e La-
zer, Henderson de Paula, fez questão de posar para uma foto oficial com os atletas e 
comissão técnica nos jardins do palácio. Ele cumprimentou os jovens jogadores que 
superaram Estados com maior tradição no futebol, como Rio de Janeiro e Minas Ge-
rais. “Desejei a eles muito sucesso e que tragam essa taça”, disse. E lembrou que o 
esporte é fundamental, mas deve estar “acoplado” à educação. Independente do re-
sultado, o governador já convidou os integrantes da seleção goiana da Taça das 
Favelas para um almoço em palácio, logo após o encerramento  do  campeonato.

Equipe de jornalismo da Televisão Brasil Central 
esteve esta semana na cidade de Posse, Nordeste 
de Goiás, acompanhando a entrega, pela Agên-
cia Goiana de Habitação (Agehab), de 350 cartões 
do programa Pra ter onde Morar - Aluguel Social 
- do governo do Estado, a famílias em situação de 
vulnerabilidade social que assim poderão pagar 
o aluguel de um local de moradia. Na ocasião, o 
presidente da Agehab, Pedro Sales, disse que já 
foram entregues mais de 36 mil cartões em todo 
o Estado e a meta é chegar até o final de dezem-
bro deste ano totalizando 40 mil cartões entregues. 

Brasil Central acompanha entrega de cartões 
do Aluguel Social em Posse 



Milton da Silva Macedo, 
o “Pirulito”A
Almoxarifado
O nome dele é Milton da Silva Macedo, mas to-
dos na Agência Brasil Central (ABC) só o conhe-
cem por Pirulito, apelido que pegou e o identi-
fica, especialmente por sua cordialidade e bom 
humor. Tem o 2º Grau completo e entrou no 
antigo CERNE em 1º de agosto de 1984, então 
com 28 anos. Hoje, depois de mais de 38 anos 
de trabalho, está com 67 e diz que pretende fi-
car até quando completar a idade de 75 anos. 

“Fui chefe do Patrimônio por 27 anos no CER-
NE e aí quando liquidou o CERNE e criou a 
Agecom fiquei como chefe do Patrimônio da 
Agecom e do CERNE. Eu fazia a transição, ti-
rava os bens do CERNE e passava para a Age-
com, quando eram arrematados na justiça. 
Fui chefe dos dois Patrimônios e trabalho hoje 
no almoxarifado”, diz Pirulito, complementan-
do que ficou por quatro anos, de 1996 a 2000, 
à disposição da Secretaria da Indústria e Co-
mércio, trabalhando no Centro de Cultura e 
Convenções de Goiás. Hoje ele é vice-presi-
dente da CIPA, escolhido pelos funcionários. 

“Trabalhar aqui é maravilhoso. Tenho 38 anos 
na autarquia e me sinto muito bem. Aqui é 
minha casa, vi tudo mudar. Agora chegou a 
administração do presidente Reginaldo Jú-
nior, que é meu amigo pessoal e que trabalha 
muito bem. Está tudo muito bonito. A Agên-
cia Brasil Central melhorou muito, hoje nós 
temos dez estúdios e cada vez melhorando 
mais. Nunca vi esta agência tão gostosa de 
trabalhar como está agora. Está de parabéns 
a atual administração da ABC, sob o comando 
do governador Ronaldo Caiado, do Reginaldo 
Júnior, Rafael Vasconcelos e Fernando Dibe e 
também todos os servidores”, acrescenta ele.  
“Estou muito satisfeito, tanto que já me apo-
sentei e continuo aqui, onde sou muito valo-
rizado. Sempre me pautei por atender bem a 
todos, os da casa e os que vêm de fora. É um 
prazer trabalhar nessa empresa e espero fi-
car até os 75 anos de idade”, afirma  Pirulito.
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Alto Paraíso no 
quadro Minha Cidade

Principal destino da Chapada dos Veadeiros, Alto 
Paraíso, situado no Nordeste Goiano, tem uma po-
pulação de cerca de 8 mil habitantes. O município 
é líder no número de leitos de hotelaria que movi-
menta o turismo da região. O prefeito Marcus Rin-
co falou sobre as riquezas do município no quadro 
Minha Cidade do Jornal Brasil Central desta quin-
ta-feira (17). Segundo ele, entre os atrativos naturais 
do município estão cerca de 170 cachoeiras catalo-
gadas.  Agora em dezembro, Alto Paraíso vai come-
morar 69 anos de emancipação política. Rinco apro-
veitou o espaço para convidar os telespectadores 
da TBC a conhecer a região e participar da progra-
mação festiva que será promovida pela Prefeitura. 



Bronca do Povo mostra 
problemas em Pirenópolis 

A equipe de auxiliares de manutenção e eletricis-
tas terceirizada da empresa A Força pela Agência 
Brasil Central (ABC) é uma espécie de faz tudo e 
responsável por todo o trabalho de manutenção da 
autarquia e também da construção de nove novos 
estúdios, que hoje viabilizam qualidade ao trabalho 
de comunicação realizado pelos veículos da ABC. 

A equipe é comandada por Clécio Silva Lima, que 
trabalha na agência desde 2017, Joélio do Nasci-
mento Cardoso, Cosme de Jesus Messias, Antônio 
Rocha, Pedro Alencar e João Roberto, sendo qua-
tro auxiliares de manutenção e dois eletricistas.
“Fazemos manutenção e pequenas reformas e 
fomos responsáveis pela construção de todos os 
novos estúdios da ABC. Aqui hoje nós somos pe-
dreiros, pintores, encanadores e serralheiros. Fa-
zemos de tudo um pouco. Resumindo, somos 
severinos, fazemos tudo. Os que tinham só uma 
especialidade aprenderam e passaram a fazer 
todos os serviços de uma obra. Hoje somos to-
dos oficiais de manutenção”, resume Clécio. 

A equipe tem uma mascote, a cachorra Nina, que é 
xodó de todos os funcionários da ABC. “Da Nina po-
demos dizer que é uma líder, não faz nada, é a mas-
cote. Não faz nada, mas também não abandona. 
Não faz e faz, porque, quando alguém oferece perigo 
pra nós, ela revida. Na nossa sala ninguém entra. Ela 
é grande companheira. Se entrar na sala, ela pega 
no tornozelo, mas não morde, pega só no sapato, 
para intimidar. Ela tem espírito de gente, não gos-
ta de se enturmar com cachorro de jeito nenhum. 
Gosta é de gente”, falam tanto Clécio quanto Joélio. 

O Jornal Brasil Central foi à cidade de 
Pirenópolis e constatou problemas no 
centro histórico da cidade, especial-
mente pela má conservação do asfalto 
das ruas, que experimenta piora con-
siderável nesse período de chuvas. Os 
moradores estão reclamando e com 
razão, como fez Diennes Ferreira, do 
setor Vila Sintra, dono de uma oficina 
autoelétrica, que falou da impossibi-
lidade dos proprietários de veículos 
acessarem sua oficina, por causa da 
precariedade das ruas. Outro mo-
rador entrevistado foi Jacó de Pina, 
também reclamando da dificulda-
de que as pessoas têm para trafegar 
pelas ruas. A prefeitura foi contatada 
pela reportagem, mas nenhum repre-
sentante quis comentar a situação. 

Sob nova direção: de 2020 pra cá a turma do 
Clécio vem transformando a Brasil Central 
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Os 12 Aprendizes do Futuro selecionados para participar de intercâmbio cultural na Euro-
pa iniciaram a viagem pelo Velho Continente, no último domingo (13), por Barcelona, na Ca-
talunha, Espanha. Ao longo da semana, eles cumpriram programação oficial com autorida-
des catalãs, deputados do Parlamento Europeu, além de contatos com jovens estudantes de 
diversos países. Está prevista ainda a participação deles em eventos na capital belga, Bruxelas. 

Estudantes do Programa Aprendiz do Futuro 
fazem intercâmbio cultural na Europa 

A comitiva goiana conta com as presenças da primeira-dama Gracinha Caiado, do secre-
tário de Desenvolvimento Social, Welington Matos, e da diretora-geral da OVG, Adrya-
na Caiado. A viagem é uma iniciativa do Governo de Goiás, em parceria com a Rede 
Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi). Foram escolhidos os apren-
dizes com melhores notas, desempenho em redação e nas atividades de orientação profissional.  

Segundo Gracinha Caiado, “apre-
sentar aos jovens um universo de 
possibilidades é algo impagável”. 
Ela declarou que o intercâmbio ser-
ve ainda para divulgar o programa 
Aprendiz do Futuro e buscar novas 
parcerias. O secretário de Desenvol-
vimento Social destacou que o pro-
grama já é o maior do Brasil, no for-
mato de aprendizagem profissional, 
e a expectativa é crescer ainda mais. 
 
Para os jovens selecionados, partici-
par do intercâmbio cultural na Euro-
pa representa uma experiência ines-
quecível. “Estou vivendo um sonho”, 
relatou a aprendiz Brunna Gomes 
do Vale, de 15 anos de idade, ao ad-
mitir que o olhar dela a respeito do 
mundo já estava se  transformado.

Universo de possibilidades 
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Programa de Quinta só tem 
convidados de primeira 

A Brasil Central tá ON 
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O programa é de quinta, mas só tem convidados de 
primeira. Com esse mote, Mazé Alves e Graça Torres, 
com a participação especial de Ivan Abdalla, apre-
sentam o Programa de Quinta ao vivo, direto do es-
túdio da TV Brasil Central, sempre às quintas-feiras, 
a partir das 15 horas. Criado na atual gestão, é um es-
paço para divulgar a cultura goiana e seus talentos 
nas mais diversas formas de arte, ao mesmo tempo 
em que mostra a programação da área para o fim 
de semana, sugestões de filmes e vídeos nos canais 
de streaming, dicas de leitura, entre outras atrações. 
 
O Programa de Quinta estreou em fevereiro de 
2021. Inicialmente era transmitido às 22 horas nas 
quintas-feiras. Dia 9 de junho último, passou a 
ser exibido ao vivo direto do estúdio da TV Brasil 
Central em novo horário, às 15 horas. Recebe con-
vidados da área musical, que se apresentam ao 
longo da atração, e pessoas do teatro, artes plás-
ticas, ou design, falando de coisas factuais que 
estão acontecendo na cidade, ou ainda perso-
nalidades relevantes do cenário cultural goiano. 
 
Graça Torres é a coordenadora do programa, e tam-
bém elabora pautas, faz reportagens especiais, redi-
ge o roteiro e apresenta ao lado de Mazé Alves, que 
contribui com a produção, junto com outros dois 
produtores. Ivan Abdalla é o responsável por dois 
quadros fixos. Um deles é a Agenda Cultural, com 
as principais atrações do final de semana. O outro 
quadro é o Pode dar o Play, com dicas de lançamen-
tos de filmes e séries nas plataformas de streaming.

A equipe técnica de transmissão ao vivo da Brasil Central realizou a cobertura do Seminário “Auditoria In-
terna & IA-CM: Fortalecimento da Gestão Pública”, no auditório do Tribunal de Justiça de Goiás, em Goiânia.  
 
Durante o evento, a Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO) recebeu o certificado nível 2 do 
Modelo de Capacidade de Controle Interno (IA-CM), concedido pelo Conselho Nacional de Controle In-
terno (Conaci) e pelo Banco Mundial (Bird). A CGE Goiás é a segunda controladoria brasileira a alcançar o 
certificado.



Boa Noite Goiás desta semana fala sobre 
política, eleições e o pequi sem espinhos 

Conheça a ABC Digital
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O espaço da ABC Digital é a área de comunicação 
mais recente em atividade dentro da Brasil Cen-
tral. Foi criada em 2019 e veio se somar às emisso-
ras de TV e rádio da agência. Seus propósitos são 
divulgar notícias e ações da ABC, e experimen-
tar as novas linguagens das redes sociais, con-
quistando seguidores, curtidas e visualizações.  
 
A área reúne jornalistas, estagiários e menores 
aprendizes, que atuam no site institucional da ABC, 
Semana Brasil Central, YouTube e redes sociais, prin-
cipalmente no Instagram da TV Brasil Central, RBC 
AM, RBC FM e Agência Brasil Central. Dentro do pro-
jeto de reestruturação física da Brasil Central, reali-
zado pela atual gestão do Presidente Reginaldo Jú-
nior, a equipe das redes sociais ganhou um espaço 
moderno, amplo, e que inspira criatividade. O espaço 
é denominado coworking, de trabalho colaborativo 
e mais adequado à linguagem das mídias sociais. 
 
De acordo com a coordenadora da ABC Digi-
tal, Emanuelle Winder, são postados no Insta-
gram conteúdos jornalísticos (notícias de última 
hora e pautas mais quentes), ações internas da 
Agência e os bastidores do trabalho do pesso-
al que produz noticia e entretenimento nas rá-
dios e na TV. O Instagram da TBC, por exemplo, 
já tem quase 21 mil seguidores, sendo que seis 
meses atrás eram 16 mil, conta a coordenadora.

A edição desta quarta-feira (16) do Boa Noite Goiás, apresentado por Paulo Beringhs,  recebeu o presidente da 
Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), Pedro Leonardo 
Rezende, e o deputado estadual Renato de Castro. Em pauta, a pesquisa e o recente lançamento do pequi 
sem espinhos, além de um panorama da política nacional e estadual. Na quinta-feira (17), o programa abor-
dou o tema: Lula avisa que vai furar o teto de gastos e pede paciência, com o presidente do PT de Hidrolândia, 
Cleiton Silva, e o professor e filósofo Clécio Filho. O programa especial do domingo (20) tem como convida-
dos o comentarista político Fred Rodrigues e novamente o presidente do PT de Hidrolândia, Cleiton Silva. 
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