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A TV Brasil Central recebeu, no último sábado (19), o troféu da 4ª edição do Prêmio Alô TV, em Senador 
Canedo. A gerente da TBC, Débora Moraes, representou o presidente da  Agência Brasil Central (ABC), 
Reginaldo Júnior, no evento realizado no Maison de Roche. A solenidade foi comandada pelo comu-
nicador Leno Silva, da agência de publicidade Alô TV, e contou com as participações especiais da mo-
delo, atriz e apresentadora Helen Ganzarolli, e do ator Duda Nagle. A TV Brasil Central fez a transmis-
são ao vivo do evento, que reuniu autoridades, personalidades e empresários  da cidade e do Estado. 
 
“A Agência Brasil Central recebe com muita honra esse prêmio de vocês”, declarou Débo-
ra Moraes, ao subir ao palco. Ela recebeu o troféu que traz uma miniatura da estátua do Cris-
to Redentor, monumento localizado no Morro Santo Antônio, um dos pontos  turísticos de Se-
nador Canedo. “Com muito orgulho, nós estamos premiando a TV Brasil Central pelo trabalho 
abrangendo todo o Estado de Goiás com a maior qualidade, e o presidente Reginaldo Júnior, por 
esse brilhante trabalho que tem levado ao telespectador goiano”, disse o comunicador Leno Silva. 
 
Em sua fala, Débora Moraes lembrou que, nesses últimos dois anos, a Brasil Central fez investi-
mentos em 10 estúdios, aumentou sua programação diária local de 45 minutos para 14 horas diá-
rias. E os programas da emissora já somam de 1 milhão de visualizações no YouTube, sendo que o 
canal da plataforma de vídeo da TBC tem hoje 340 mil inscritos. “A gente só quer atender a todo 
o povo goiano e dizer ao povo de Senador Canedo que nos assiste: muito obrigada”, afirmou.  

Débora Moraes agradeceu o prêmio, em 
nome do presidente Reginaldo Júnior, 
“um gestor muito guerreiro”. Ressaltou 
que em dois anos, o presidente da ABC 
conseguiu fazer uma verdadeira revo-
lução na comunicação. E elogiou Leno 
Silva, do Alô TV Web. “Você está em to-
dos os canais com os famosos, e essa 
festa linda que nos prestigia. Então, 
meu muito obrigado, em nome do Re-
ginaldo Jr, ele agradece, é uma grande 
honra, eu espero que essa (nossa) par-
ceria continue para sempre”, afirmou. 
  
A 4ª edição do Prêmio Alô TV homena-
geou 80 pessoas, entre políticos, em-
presários, celebridades e pessoas da co-
munidade que se destacaram em vários 
segmentos. O deputado estadual Bruno 
Peixoto (MDB) recebeu um troféu em 
nome do governador Ronaldo Caiado, 
pelo apoio do Governo do Estado; e ou-
tro para si próprio, pelo trabalho que tem 
realizado no Legislativo Estadual. Ou-
tro homenageado da noite foi o prefeito 
de Senador Canedo, Fernando Pelozzo. 
 
O presidente da Brasil Central, Reginaldo 
Júnior, recebeu o troféu na sede da Agên-
cia Brasil Central, nesta segunda-feira (21). 
“Essa premiação é o reconhecimento do 
trabalho de toda nossa equipe, desde os 
gestores até o pessoal do chão de fábri-
ca: jornalistas, radialistas, pessoal técnico 
e de apoio. Nós contamos com um gru-
po engajado e apaixonado pelo que faz, 
que é levar informação e entretenimen-
to de qualidade para os goianos”, disse. 

TBC recebe o Prêmio Alô TV
em Senador Canedo 

Revolução na Comunicação



Raulino Donizete Naves 
de Oliveira 
Cinegrafia e coordenação de estúdios 

Há quase 40 anos ele é responsável por mostrar 
as imagens de estúdio da TV Brasil Central, des-
de os telejornais aos variados programas que 
nesse tempo moldaram a programação. Goia-
no de Corumbaíba, Raulino Donizete Naves de 
Oliveira, hoje com 63 anos de idade, chegou 
por aqui no antigo CERNE, em 1982, quando 
a sede era na Vila Nova, e ajudou na mudança 
para onde é hoje, no Parque Santa Cruz. Saiu 
em 1983 e voltou em 1987. Já aposentado, con-
tinua trabalhando e pede a Deus saúde para 
prosseguir na lida até completar os 75 anos. 

Quando voltou, ficou como cinegrafista e tam-
bém rodando TP (Teleprompter), que naquela 
época era manual, rodado na esteira. “A gen-
te punha as laudas, ia rodando e o apresen-
tador lendo. Se você errasse a lauda, que era 
feita no mimeógrafo, complicava a vida do 
apresentador”, diz, acrescentando que traba-
lhou também como operador de áudio na TV. 
Raulino fala que fez quase tudo na área téc-
nica, mas hoje, com a informatização, não se 
arrisca: “Hoje eu fico mais aqui nos estúdios”. 

Lembra dos colegas Laurentino, Butão, More-
no, Hélio Barbosa, Zé Ketty e vocaliza que gos-
ta muito do trabalho na ABC, “tanto que estou 
aqui até hoje, estou aqui há quase 40 anos e 
gosto do que eu faço”. Acha seu trabalho mui-
tas vezes muito divertido, dependendo do 
programa que executa, “como já fizemos mui-
tos programas de auditório ao vivo, uma coisa 
descontraída. Eu gosto dessa área de estúdio”. 

Para ele, tanto faz ao vivo como fazendo grava-
ção, mas no ao vivo, afirma, sente mais emoção. 
“Gravar dá muitos errinhos, a gente volta, volta 
de novo. Ao vivo, não. Tem de sair e sair bem feito, 
bem executado. É diferente, se acontece algum 
erro a gente contorna, pedindo desculpa e a coisa 
tem que acontecer”, observa. Fala da família com 
alegria e mostra muito carinho pelas filhas que 
tem, uma com 15 e outra com 4 anos de idade.
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Caiado recebe
relatório sobre os

Colégios Tecnológicos 

O governador Ronaldo Caiado recebeu nesta quin-
ta-feira (24), no Palácio das Esmeraldas, o relatório 
elaborado pela Secretaria da Retomada contendo 
as ações, aquisições e resultados do primeiro ano 
de convênio com a Universidade Federal de Goi-
ás (UFG). Por meio da Fundação Rádio e Televisão 
Educativa e Cultural (FRTVE), a UFG realiza a ad-
ministração e operacionalização dos Colégios Tec-
nológicos (Cotecs), Unidades Descentralizadas de 
Educação Profissional e Inovação (Udepis) e Arran-
jos Produtivos Locais (APLs), que são os responsá-
veis pela oferta de educação profissional via Cotec.  

Em entrevista ao vivo transmitida pela TV Brasil 
Central, a reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima, 
comentou que, além da questão pedagógica, hou-
ve uma redução significativa no índice de evasão, e 
a expectativa é reduzir ainda mais, criando condi-
ções para os alunos se matricularem nos cursos Co-
tec. O governador declarou que a estrutura dos Co-
tecs estava sucateada e foi recriada para atender e, 
ao mesmo tempo, dar oportunidade de renda ao ci-
dadão: “Hoje nós temos o menor porcentual de de-
semprego desde 2014”. Caiado admitiu que é pre-
ciso avançar mais, “e vamos continuar avançando.” 
 
O secretário da Retomada, César Moura, dis-
se que a política adotada pelo governo, inclusi-
ve na área da qualificação profissional, está no 
caminho certo, ao ajudar as pessoas a ingres-
sar no mercado de trabalho. Na oportunidade, 
também foram entregues 17 carros e uma ca-
mionete para Colégios Tecnológicos  do  Estado.
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O Diário Oficial do Estado (DOE) está em um novo espaço da Agência Brasil Central. A Gerência de Imprensa 
Oficial e Mídias Digitais agora funciona no anexo da sede da Autarquia. Nela atua a equipe de 11 servidores, 
das áreas de publicação, diagramação e pesquisa, comandada pelo gerente Previsto Custódio dos Santos. 
Também está abrigado no novo espaço o acervo de exemplares impressos do DOE, do período de 1917 a 2007.. 
A partir de 2007, o Diário Oficial do Estado passou a ser digitalizado e todos os exemplares online po-
dem ser encontrados no endereço diariooficial.abc.go.gov.br, que conta com um serviço de pes-
quisa. O DOE tem como objetivo a publicação de decretos, portarias, convocações e tudo que es-
teja relacionado aos atos do Governo de Goiás. Também publica ações de prefeituras, de outros 
Estados e de particulares (empresas). Esses últimos enviam para publicação documentos rela-
cionados a licenças ambientais, licenças de loteamentos, balanços financeiros e atas de reuniões. 

Até o início de novembro, a Gerência de Imprensa Oficial e Mídias Digitais funcionava no segundo andar da 
sede da ABC. Sobre o novo espaço da equipe do Diário Oficial, o gerente de Apoio Administrativo e Logísti-
co, Saulo Salles, reforça que a mudança visa valorizar essa área, pois o ambiente anterior estava sucateado. 
 
De acordo com Saulo Salles, a antiga sala onde funcionava o Diário Oficial está passan-
do por uma ampla reforma, dentro do projeto de reestruturação do espaço físico da autar-
quia. O novo local vai unificar as equipes técnicas da TV Brasil Central e rádios e ainda da Tec-
nologia da Informação (TI), num total de 14 servidores. “Estamos buscando a valorização da TI, 
cujo espaço nunca havia sido reformado, junto com a equipe técnica da casa”, conta o gerente. 

Novo espaço para o Diário Oficial de Goiás
e mais dignidade para o servidor 
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Vândalos atacam a Casa do povo
e agridem a democracia 

A Assembleia Legislativa de Goiás foi alvo, na tarde da terça-feira (22), de atos de vandalismo, com in-
vasão do plenário por pessoas que protestavam para impedir a segunda votação do projeto de regu-
lamentação do Fundo de Infraestrutura do Estado (Fundeinfra), que institui uma contribuição de 
1,65% sobre a venda de alguns produtos agropecuários, que é optativa e condicionante para aces-
so a benefícios fiscais concedidos pelo governo do Estado. Em nota, a Secretaria de Comunicação do 
Governo de Ronaldo Caiado lamentou e repudiou “com veemência os atos de vandalismo praticados 
na Assembleia Legislativa nesta terça-feira”. A nota diz também que “cenas como estas mancham a 
imagem do Estado em âmbito nacional. A violência não pode superar a institucionalidade, em ne-
nhuma circunstância”. Os veículos da Brasil Central acompanharam os fatos e os noticiaram nos pro-
gramas jornalísticos, mostrando que os vândalos quebraram vidraças, xingram e agrediram asses-
sores e jornalistas. A primeira votação aconteceu dia 17 e o projeto foi aprovado por 22 votos contra 16. 

Durante o tumulto que aprontaram no plenário, alguns deputados aplaudiram a atitude dos invasores, con-
siderada pela maioria da população atentatória contra a democracia, especialmente porque desrespeitou 
uma instituição (a Assembleia Legislativa), que representa todo povo do Estado. Vários deputados falaram 
aos veículos da Brasil Central condenado as agressões, observando que a casa foi desrespeitada e enfati-
zando que os agressores atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Eles mostraram que a maté-
ria foi amplamente discutida com todos os representantes da sociedade civil organizada e posteriormen-
te enviada pelo governador para discussão na Assembleia. Na quarta-feira (23), o Fundeinfra foi aprovado 
em segunda votação por 22 votos contra 14 e agora segue para a sanção do governador Ronaldo Caiado. 

O Fundeinfra institui contribuição de no máxi-
mo 1,65% sobre a venda de alguns produtos como 
milho, soja, cana de açúcar, exportação de carnes 
e minérios.  A contribuição é optativa e condicio-
nante para acesso a benefícios fiscais concedidos 
pelo Estado. Institui, ainda, uma gestão responsável 
para os recursos captados. O fundo terá um Conse-
lho Gestor composto por representantes da gestão 
pública estadual e da iniciativa privada, nomeados 
pelo governador, com mandato de 12 meses e sem 
remuneração, que vão definir e fiscalizar a aplica-
ção dos recursos. Todo recurso arrecadado vai para 
investimentos em infraestrutura, especialmente ro-
dovias, atendendo demanda do próprio setor rural.

Como é o projeto 



Caiado anuncia parceria 
na expansão da Taça das Favelas 

Ao receber na sexta-feira (25) a seleção goiana que foi vice-campeã nacional da Taça das Fa-
velas em 2022, o governador Ronaldo Caiado anunciou que o Governo de Goiás apoiará a Cen-
tral Única das Favelas (Cufa) na expansão do campeonato de futebol voltado para comuni-
dades a partir de 2023, este que é o maior campeonato do mundo entre comunidades. Em 
conversa com atletas e comissão técnica, disse que é intenção do governo do Estado intensificar o su-
porte ao trabalho realizado entre as pessoas em situação de vulnerabilidade social e a partir daí incen-
tivá-las a praticar esportes e encontrar novos talentos: “Esse torneio vai fazer com que haja um cam-
peão estadual para que possamos qualificar, cada vez mais, nossa seleção para competir nacionalmente”.

Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Henderson de Paula explicou que as regras e logística do 
novo campeonato serão definidas num congresso técnico com a Cufa Goiás – organização sem 
fins lucrativos presente em 35 cidades goianas. “O objetivo é fazer com que as pessoas mais vulnerá-
veis tenham oportunidades e chances, é isso que Caiado vem mostrando. Teremos um grande time 
representando Goiás com a seleção dos melhores atletas e suas posições”, salientou. Em Goiás, a 
Taça das Favelas é realizada, atualmente, na região Metropolitana de Goiânia. Com o apoio do gover-
nador, “será um projeto estadual que vai alcançar todas as regiões do Estado”, declarou o presidente 
da Cufa Goiás, Breno Cardoso. “Isso é uma expansão, um avanço. Agradecemos o governador por re-
conhecer e entender a importância que tem esse projeto de inclusão”, concluiu. Na categoria mascu-
lina, a ação reúne adolescentes entre 16 e 17 anos. Já na feminina, não há limite de idade. “São equi-
pes formadas por moradores de bairros de periferia e comunidades”, definiu o  representante.
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Repercussão

O programa #TBC, comandado por Rodrigo Ma-
teus e Guilherme Rigonato, de terça a sexta-feira, 
a partir das 22 horas, tem uma proposta inovadora 
de comunicação que já cativou os telespectadores 
da TV Brasil Central. Em um ambiente descontraí-
do, no formato de bate-papo, os dois apresentado-
res divulgam as informações que foram destaques 
do dia nos principais portais de notícias e rece-
bem convidados de diversas áreas. Ele estreou no 
dia 7 de fevereiro deste ano, a partir das 18 horas. 
No mês de julho, mudou para o horário noturno. 

Segundo Rodrigo Mateus, o #TBC busca sempre tra-
zer a diversidade, ouvir os melhores especialistas, as 
mais diferentes figuras do entretenimento, da mú-
sica, e também profissionais da medicina, da edu-
cação, e de outras áreas. Mas a ‘pegada’ principal do 
programa, diz, além dos convidados, é a agilidade da 
notícia. “É a democratização da notícia, pois a pes-
soa assiste a um bate-papo descontraído e se sente 
bem informada, além de dar boas risadas”, observa. 

“Nosso padrão #TBC é a espontaneidade”, ava-
lia Guilherme Rigonato. Segundo ele, apesar de o 
programa ter uma pauta, não pega mal deixar de 
segui-la, e vez por outra acaba acontecendo esse 
tom mais espontâneo. Ele conta que o projeto foi 
idealizado pelo presidente da Agência Brasil Cen-
tral (ABC), Reginaldo Júnior. Quando o programa 
começou, tinha 30 minutos de duração e era exi-
bido das 18h às 18h30. Mas, ao migrar para a pro-
gramação noturna, passou a contar com uma hora. 

#TBC tem proposta inovadora
que encanta o telespectador 

“Eu me lembro da repercussão no início, que foi 
muito grande, as pessoas falando da nossa di-
vulgação, porque o formato é inovador”, diz Ri-
gonato, acrescentando que não tem nenhum 
problema em reproduzir notícias de outros veí-
culos: rádio, jornal impresso, televisão e internet, 
com o devido crédito ao canal que noticiou e ao 
jornalista que produziu. Rodrigo Mateus acres-
centa que a resposta dos telespectadores tem 
sido positiva, o que é comprovado com a boa au-
diência. O #TBC tem recebido, em média, mais 
de 100 mensagens pelo Whatsapp por edição.  
Para Rigonato, a audiência desempenha papel 
fundamental na orientação do rumo que interes-
sa ao programa: “As pessoas demonstram interes-
se em algum assunto e a gente acaba dando mais 
espaço”. Acrescenta que os dois apresentadores 
já fizeram dois Desafios#, que depois virou nome 
de quadro do programa. Eles escolhem algo que 
as pessoas aparentemente têm medo ou é difí-
cil de fazer, e topam o desafio. O último Desafio# 
foi saltar de paraquedas. “Eu e o Rodrigo fomos lá 
em Anápolis e fizemos um salto. A matéria ren-
deu tanto que a exibimos durante duas sema-
nas, realmente foi um grande sucesso”,  lembra.



Conheça o Estúdio/auditório
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Quando a atual administração chegou para a Agên-
cia Brasil Central, há pouco  mais de dois anos, uma 
das carências observadas dizia respeito à condição 
dos estúdios. Um desses era o estúdio/auditório 
que, segundo o diretor de Telerradiodifusão, Rafael 
Vasconcelos, era subutilizado, escuro, mesa velha e 
muito sucateado. Entrou em ação, por parte da di-
retoria, o esforço para remodelá-lo e reconstruí-lo, 
transformando-o em um estúdio/auditório multimí-
dia, tarefa concluída e entregue em maio deste ano, 
com a presença do governador Ronaldo Caiado. 

“Hoje, é um dos estúdios mais bonitos que nós 
temos, os principais programas jornalísticos de 
Goiás são feitos de lá. Ele tem o propósito de re-
ceber pessoas, mostrar a plateia e também de 
noticiar e de fazer grandes debates. Existe ali 
também um painel de LED, que faz um mosaico, 
deixando um cenário muito bonito. É um estú-
dio completo, que serve tanto para rádio quan-

to para a TV e a internet. Conseguimos um estú-
dio multimídia muito moderno”, afirma Rafael. 

O jornalista Paulo Beringhs, que apresenta o pro-
grama Boa Noite Goiás, do novo estúdio, diz que 
um estúdio, de uma maneira geral, é sua primeira 
casa, porque já atua  há 52 anos no jornalismo em 
estúdio, “e este aqui me dá uma alegria particular, 
porque tem uma coisa que aprecio muito e que 
a gente ainda vai usar, que é o auditório, que pro-
move uma interação maior com o telespectador”. 

Além de mais bonito, o novo estúdio/auditório fi-
cou mais funcional, com portas laterais de vidro, 
garantindo transparência e melhor iluminação, 
ganhou novas poltronas, melhor isolamento acús-
tico, câmeras webcan full HD de alta definição, 
um switcher de alta tecnologia para colocar no ar 
e gravar os programas e uma TV frontal para que 
os protagonistas acompanhem o que vai ao ar. 

Prefeitos de Petrolina e Trindade 
exaltam atrativos dos seus municípios

A cidade de Petrolina, que fica próxima de Goiânia, 
foi destaque nesta quarta-feira (23) no quadro Mi-
nha Cidade do Jornal Brasil Central. O prefeito Tia-
go Pacheco esteve no estúdio da TV Brasil Central, 
onde falou sobre a história e as potencialidades do 
município, que tem cerca de dez mil habitantes.

Um dos principais destinos do turismo religioso no 
Brasil, Trindade integra a região metropolitana da 
capital e ganhou destaque nesta sexta-feira (25) 
no quadro Minha Cidade do Jornal Brasil Central. 
O prefeito Marden Júnior esteve no estúdio da TBC 
falando sobre a história e os atrativos do município. 



No Boa Noite Goiás, Gavioli convoca 
para matrículas na rede estadual 

Brasil Central promove campanha 
Homeopatia contra a dengue 

A secretária de Estado da Educação, Fátima Ga-
violi, concedeu entrevista ao vivo para o Boa 
Noite Goiás, apresentado por Paulo Beringhs. 
Segundo a secretária, a recomendação do go-
vernador Ronaldo Caiado para a educação na se-
gunda gestão é que o foco fique muito centrado 
na aprendizagem dos estudantes. Ela anunciou 
ainda que será implementado um programa de 
ensino da língua inglesa para professores e es-
tudantes e também o uso de novas tecnologias.

Para 2023, serão ofertadas 536 mil vagas na rede es-
tadual, pelo endereço da internet matricula.go.gov.
br até 11 de dezembro. Além de dados pessoais, o es-
tudante precisa informar três escolas do seu interes-
se. No período de 19 a 23 de dezembro, deve acessar 
o site para ver em qual unidade a vaga foi disponibi-
lizada. Em seguida, deve ir lá e efetivar a matrícula.

O mundo da bola foi o assunto do Boa Noite Goiás 
da terça-feira (22). O apresentador Paulo Beringhs 
recebeu o time do esporte da Brasil Central para 
debater o tema Copa do Mundo: o hexa do Brasil?, 
com a participação dos comentaristas e jornalistas 
Thaís Freitas, Evandro Gomes e Lucas Nogueira. 

O assunto é a Copa

A Agência Brasil Central, por meio do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Tra-
balho (Sesmt) e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPA), promoveu na última quar-
ta-feira (23) a campanha preventiva Homeopatia contra os sintomas da dengue, em parceria com o Centro 
Estadual de Referência em Medicina Integrativa e Complementar (Cremic) da Secretaria de Estado da Saúde 
(SES). Ao todo, 310 servidores da Brasil Central receberam o medicamento homeopático, que não é vacina, 
mas auxilia no controle dos sintomas e diminui os riscos de complicações hemorrágicas em caso de infecção.
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