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 Papai Noel chegou na Brasil Central:
 entrega dos novos equipamentos

 Campeonato Goiano 2023 é na
 tela da TV Brasil Central

 Brasil Central 24 horas no ar
 Encerrando o ano com chave de ouro
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César Moura faz visita 
técnica ao Centro de 

Convenções de Anápolis 

TBC fez cobertura 
da diplomação dos 

políticos eleitos 

Boa Noite Goiás celebra 
a vida de Iris Rezende

O governador reeleito Ronaldo Caiado, seu vice 
Daniel Vilela, o senador eleito Wilder Morais, os 41 
deputados estaduais e 17 deputados federais por 
Goiás eleitos em outubro foram diplomados na ma-
nhã desta segunda-feira (19) pelo Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-GO). E a TV Brasil Central fez cober-
tura especial da cerimônia, realizada no auditório 
do Tribunal de Contas do Estado (TCE), em Goiânia.

O novo Centro de Convenções de Anápolis, locali-
zado quase em frente ao Distrito Agroindustrial 
do município (Daia), vai receber em breve os pri-
meiros eventos. Nesta quarta-feira (20), o secre-
tário de Estado da Retomada, César Moura, fez 
uma visita técnica ao prédio. O objetivo foi vis-
toriar os preparativos para os primeiros even-
tos musicais que serão realizados no local. A 
Brasil Central acompanhou a visita do secretário. 

A equipe da TBC iniciou a transmissão ao vivo an-
tes do início do evento, entrevistando diversos 
parlamentares eleitos tanto para a Assembleia 
Legislativa quanto para a Câmara Federal. Em 
seu discurso transmitido de forma remota de São 
Paulo, onde se recupera de uma cirurgia, o gover-
nador Ronaldo Caiado agradeceu aos eleitores, 
aos seus familiares e candidatos eleitos e disse 
que assumiu o compromisso de trabalhar para to-
das as 7,2 milhões de pessoas que vivem em Goiás.

O programa Boa Noite Goiás recebeu nesta se-
mana, na última quarta-feira (21), o publicitário 
e cientista político Hamilton Carneiro. Ele con-
versou com Paulo Beringhs sobre a vida e a tra-
jetória de Iris Rezende, um dos principais no-
mes da política goiana de todos os tempos. 
 
Hamilton lançou esta semana o documentário 
“Iris – 62 Anos de Vida Pública”, que reúne uma 
série de registros e relatos sobre a vida públi-
ca e carreira do ex-prefeito de Goiânia, que fale-
ceu em 9 de novembro de 2021, aos 87 anos, ví-
tima de complicações de um AVC. A obra teve 
o apoio da Secretaria Estadual da Retomada.

“É uma conquista de quase quatro anos, lutando para 
colocar o espaço apto para abrir. Várias Secretarias 
trabalharam e estruturaram para abrir aqui”, afirmou 
César Moura. Ele lembrou que duas semanas atrás o 
Centro de Convenções de Anápolis sediou o Feirão 
do Emprego e agora estava agendado um show 
do cantor Gustavo Lima para esta sexta-feira (23). 
Adiantou que, para o próximo ano, estão previstos 
vários eventos, inclusive utilizando todos os espaços. 
 
O Centro de Convenção de Anápolis é o maior espa-
ço de eventos do Centro-Oeste brasileiro e pode re-
ceber eventos regionais, nacionais e até internacio-
nais. Possui 32,8 mil metros quadrados de área de 
construída e fica às margens da BR-060. Agora o local 
é de responsabilidade da Secretaria da Retomada.
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Fátima Gavioli faz balanço 
da Seduc e apresenta kits escolares

Fechando o ano letivo de 2022, a secretária Fátima 
Gavioli, titular da pasta estadual da Educação 
de Goiás (Seduc), esteve no estúdio do  Jornal 
Brasil Central  nesta terça-feira (20) fazendo um 
balanço de sua gestão. Ela esteve acompanhada 
de diversos auxiliares superintendentes da pasta, 
diretora escolar e alguns alunos convidados. 
 
Fátima Gavioli citou o amplo programa de reforma 
e construção de unidades escolares em todo o 
Estado, o saneamento das contas que possibilitou 
manter o pagamento em dia e implantar políticas 
de progressão salarial, além de auxílios diversos 
aos professores e pessoal administrativo. Destacou 
ainda os diversos programas voltados aos 
professores, como o Auxílio Aprimoramento no valor 
de R$ 500,00, o Auxílio Alimentação de R$ 500,00 e 
a ajuda de custo de R$ 100,00 para uso da internet. 

A secretária da Educação enfatizou o apoio e 
determinação do governador Ronaldo Caiado na 
política educacional do Estado. Ela apresentou 
alguns kits escolares doados aos alunos. E detalhou 
o funcionamento dos diversos programas que 
beneficiam os estudantes da rede pública de 
ensino em Goiás, como a distribuição de uniforme 
e o Bolsa Estudo, um cartão de débito que 
disponibiliza R$ 111,00 mensais para auxiliar o aluno.
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Brasil Central recebe novos equipamentos
Mais uma conquista da Brasil Central: a compra de equipamentos para sonorização externa 
foi concluída. Dessa maneira, itens que faltavam há 30 anos, como gravadores, estão 
disponíveis para uso dos servidores, conquista que melhora a qualidade do trabalho. Durante 
a realização do Brasil Central 24 Horas, os equipamentos recém-adquiridos ficaram expostos 
na entrada da Cinegrafia da TV, para o conhecimento dos servidores e dos convidados. 
 
Outro ponto que merece destaque na Autarquia foi a mudança física pela qual a ABC passou 
durante a atual gestão, com a construção de novos estúdios e a readequação de outros, como o 
estúdio-auditório, que foi totalmente remodelado. A readequação agora está sendo realizada na 
parte administrativa.  “Quando a gente tira as divisórias que estão aqui há mais de 40 anos, abrindo 
espaços, é em respeito ao trabalho de todos os servidores”, garante o presidente Reginaldo Júnior. 
 
As estruturas físicas da ABC que não estavam sendo aproveitadas vão ganhar funções. O presidente 
anuncia o projeto de estruturação de um Museu da História da Comunicação de Goiás, espaço destinado 
ao tributo de grandes personalidades da comunicação do Estado que passaram ou não pela  Brasil Central.

Lançado o projeto Pinacoteca da ABC 
Durante a realização do Brasil 24 Horas foi lançado o projeto Pinacoteca da ABC, que 
inicialmente será realizado por meio de parceria entre a Agência Brasil Central e a Associação 
Goiana de Artes Visuais (Agave). Por meio dela, o artista associado à Agave que aceitar 
participar do projeto doará uma obra de sua autoria para compor o acervo da Pinacoteca.  
 
A Brasil Central colocará em exposição essas obras nos seus espaços físicos e 
promoverá a divulgação do trabalho dos artistas pelas emissoras da Brasil Central 
(TV e rádios), com a realização de entrevistas, reportagens e notícias a respeito deles.   
 
Idealizador do projeto, o servidor Alan Kardec (artista plástico Dek) informa que o projeto 
Pinacoteca ABC terá início em janeiro de 2023 e conta com o apoio dos presidentes da 
Agave, Pedro Galvão, e da Brasil Central, Reginaldo Júnior. O regulamento do projeto 
Pinacoteca ABC foi elaborado pelo artista plástico, designer museólogo Pedro Galvão.  
 
Outro projeto em pauta visa transformar o hall de entrada da Presidência da Brasil Central em um 
local destinado à realização de eventos culturais, como lançamento de livros, adianta Reginaldo Júnior.
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Brasil Central 24 Horas apresentou 
informação, cultura e entretenimento

O ouvinte e o telespectador dos veículos de 
comunicação da Brasil Central tiveram a 
oportunidade de acompanhar, em mais 24 horas de 
programação especial, um dia inteiro de informação 
e cultura. Toda a equipe que trabalha nos veículos 
da ABC se mobilizou para levar o melhor da Brasil 
Central até a sua casa. Foram exibidos programas 
jornalísticos com a participação de convidados 
para falar sobre os avanços e investimentos de 
áreas importantes do Governo do Estado. Também 
marcaram presença na grade estendida políticos 
que simbolizam a renovação da administração em 
Goiás. E não faltou entretenimento! O espaço para 
a diversão foi destaque na telinha da Brasil Central. 

O teleradiojornal O Mundo em Sua Casa deu o 
pontapé inicial na programação de 24 horas. Com 
início às 7h30, contou com a participação dos 
secretários de Administração (Sead), Alexandre 
Demartini Rodrigues, do secretário de Estado 
da Segurança Pública (SSP), Renato Brum e 
do presidente do Ipasgo, Vinícius de Cecílio 
Luz. Segundo Demartini, 2022 foi um ano de 
realizações para Pasta. “Depois de bastante tempo 
sem, fizemos progressões e promoções para o 
servidor, retomamos os concursos e promovemos 
a digitalização dos serviços de atendimento 
ao cidadão”, comemorou o titular da pasta. 

O secretário também destacou a tecnologia e 
eficiência da nova versão do Portal Expresso. A 
ferramenta está disponível em aplicativo, site, 
terminais de autoatendimento e possui convênio 
com prefeituras para funcionar em balcões 
espalhados pelos municípios. Para o ano que vem, 
Demartini enfatizou a ampliação da capacitação 
dos servidores públicos por meio da Escola de 
Governo. “É um trabalho de excelência que a 
Escola faz, ela é conhecida nacionalmente pela 
qualidade do serviço”. Ainda segundo o secretário, 
mais de 59 mil servidores foram capacitados nos 
últimos quatro anos. “O número é expressivo e 
para o próximo ano a Sead espera não entregar 
mais do mesmo. Todo processo de transformação 
e modernização do serviço público é área meio 
da secretaria de Administração. O serviço não é 
muito visto, mas o que a gente busca é sempre 
oferecer para os órgãos e para a população uma 
estrutura melhor, mais ágil e produtiva’, finalizou. 

Na sequência, o programa recebeu o secretário 
de Estado da Segurança Pública, Renato Brum. 
Ele destacou a redução significativa nos índices 
criminais, especialmente dos crimes contra a vida, 
homicídio e tentativa de homicídio. Os crimes contra 
o patrimônio, especialmente o roubo de veículos, 
também sofreram quedas importantes. No campo 
o avanço foi “espetacular”, com redução de mais de 
80% nos crimes rurais. Apreensões significativas de 
drogas também foram ganhos da pasta neste ano. 
“A nossa segurança pública é referência em todo 
o Brasil. E tudo isso só foi possível pela integração 
de todas as forças de segurança que compõem o 
nosso estado e as federais, como a Polícia Rodoviária 
Federal e a Polícia Federal”, explicou Brum. 

Segurança

Em relação ao feminicídio, o secretário destacou 
o trabalho de prevenção feito pela Patrulha Maria 
da Penha, batalhão especializado em atendimento 
às mulheres vítimas de violência doméstica e 
familiar, e falou sobre a importância das Delegacias 
Especializadas de Atendimento à Mulher. “Vamos 
abrir novas delegacias especializadas em pontos 
estratégicos. Temos que fortalecer a rede de 
informação no atendimento às mulheres e 
combater esse crime covarde”, disse o titular da 
Pasta. Ainda de acordo com ele, a SSP ofertará 
oportunidades novas aos concurseiros. “Vamos 
repor 1.720 homens da Polícia Militar. O concurso 
da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros está 
em andamento e a Polícia Técnico Científica 
também vai abrir um certame”, comemorou o 
titular da pasta. A SSP concedeu mais de 20 mil 
promoções em todas as forças de segurança nos 
últimos quatro anos, só na Polícia Militar foram 
14 mil. A valorização motiva o profissional, que 
trabalha com melhor eficiência”, disse Brum. 
 
O presidente do Ipasgo, Vinícius de Cecílio Luz, 
também esteve ao vivo pelas rádios Brasil Central 
AM, RBC FM e pela TV Brasil Central, além do 
canal do YouTube da emissora. O gestor contou 
que enfrentou uma corrida contra o tempo para 
reestruturar a gestão do Instituto. “Tínhamos uma 
situação financeira complicada, desajuste nas 
contas, os prestadores de serviço com pagamentos 
em atraso. Hoje, com muito trabalho e planejamento, 
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Cultura

Secretários fazem balanço de 
suas pastas

Juceg

a situação está normalizada. A rede credenciada, 
que consome mais de 90% da arrecadação do 
Instituto, tem previsibilidade. Em novembro e 
dezembro nós adiantamos 30% do faturamento 
que só receberiam em janeiro e fevereiro. Esse 
adiantamento é inédito”, comemorou o presidente 
do Instituto. Ainda de acordo com o gestor, o Ipasgo 
atende 600 mil pessoas, mais de 8% da população de 
Goiás, e está presente nos 246 municípios goianos. 
Para 2023, a meta é ampliar os atendimentos. 

A revista eletrônica da TV Brasil Central emendou 
a programação especial de 24 horas. O TBC + 
começou às 9h e recebeu o secretário de Estado 
da Cultura (Secult Goiás), Marcelo Carneiro, 
o presidente da Junta Comercial do Estado 
de Goiás (Juceg), Euclides Barbo Siqueira, o 
presidente da Goiás Previdência (Goiasprev), 
Gilvan Cândido, e o presidente da Agência 
Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Emater), Pedro Leonardo. 

Na Cultura, Carneiro destacou a volta 100% 
presencial do Festival Internacional de Cinema e 
Vídeo Ambiental (FICA) em 2022, e a inovação na 
última edição do Canto da Primavera, o Canto Kids, 
com participação de crianças de 4 a doze anos. 
Eventos no interior, como a volta da Mostra Nacional 
de Teatro de Porangatu (TeNpo) após quatro anos de 
paralisação, são de extrema importância para levar 
a arte para fora do circuito. Dentro do programa de 
interiorização da Cultura, as Cavalhadas receberam 
investimento de R$ 4,3 milhões. “A felicidade 
dos cavalheiros ao longo das doze cidades que 
passamos, foi imensa. Eles sentiram, de fato, o 
apoio do governo. Ano que vem temos mais quatro 
municípios a serem contemplados, o circuito 
pode chegar a 16 cidades”, comentou Carneiro. 

O presidente da Junta Comercial do Estado 
de Goiás (Juceg), Euclides Barbo Siqueira, foi o 
segundo convidado. Ele enfatizou que, para abrir 
uma empresa no estado até 2018, o tempo era 
de três a quatro meses e hoje é de até 16 horas. 
O aumento expressivo no número de empresas 
abertas neste ano foi destaque durante a 
entrevista. Goiás abriu mais de 230 mil empresas 
em 2022 e mantém 1 milhão de empresas ativas. 
Na sequência, o presidente da Goiás Previdência 
(Goiasprev), Gilvan Cândido, comemorou o trabalho 
de facilitação da prova de vida, recadastramento 
pelo qual os aposentados e pensionistas devem 
passar anualmente. Por meio de uma parceria 
com o governo federal, o recadastramento agora 
pode ser feito digitalmente pelo Portal Expresso. 

A participação do presidente da Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater), Pedro Leonardo, encerrou 
a participação de convidados especiais no TBC+. 
De acordo com o gestor, aproximadamente 60 mil 
produtores da agricultora familiar foram atendidos 
pelas mãos dos extensionistas rurais e técnicos da 
Emater na execução de políticas públicas neste 
ano. Ações como crédito rural e fortalecimento 
a comercialização dos produtos excedentes 
produzidos pela agricultura familiar são os carros-
chefes da Agência. “Isso tem um desdobramento 
importante para o consumidor final. Ao promover 
o fortalecimento das cadeias produtivas da 
agricultura familiar, o primeiro resultado é aumentar 
a quantidade desses produtos no mercado. E o 
aumento de oferta tem como resultado a redução 
de preços da cesta básica”, explicou Pedro.

Secretários da administração estadual participaram 
como convidados especiais da programação 
do TBC 24 Horas, virada jornalística da TV Brasil 
Central desta quinta-feira (22). A programação 
da tarde do especial contou com as presenças do 
presidente da Agência Goiana de Infraestrutura 
e Transportes (Goinfra) e Agência Goiana de 
Habitação (Agehab), Pedro Sales, do titular da 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), e Rafael Lara, presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) – Seção Goiás. 

Dividindo a bancada de abertura da tarde, Pedro 
Sales e Tiago Mendonça comentaram as principais 
realizações do governo em suas respectivas pastas. 
Sales destacou o conjunto de obras que o governo 
estadual vem tocando em todo o estado nos 
últimos anos. Dentre essas obras, o presidente da 
Goinfra destacou as parcerias com os mais de 150 
municípios que receberam recapeamento asfáltico 
de avenidas e ruas importantes nessas cidades. 
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Sales destacou o período chuvoso e o perigo de 
estragos em pontes e estradas. Ele informou que 
a agência já escalou 20 regionais com mais de 
50 equipes em regime de plantão para socorrer 
a população, caso as chuvas voltem a colocar as 
cidades em situação de isolamento neste fim de ano. 
“É difícil cercar tudo, todos os problemas derivados 
das chuvas, mas o Estado tem tido condições de 
responder prontamente a essas situações como 
nunca teve”, afirmou o presidente da Goinfra. 
 
Também respondendo como dirigente da Agência 
Goiana de Habitação (Agehab), Pedro Sales destacou 
as políticas públicas da área da habitação que 
beneficiam milhares de pessoas, como o Aluguel 
Social. Já o secretário Tiago Mendonça, titular da 
pasta da Agricultura, enfatizou entre as ações da 
pasta a parceria com as prefeituras na doação de 
maquinários e na conquista de Goiás ser considerado 
Estado sem a doença aftosa agora sem vacinação. 
 
“Isso foi um avanço enorme, que nos orgulha muito. 
Parabenizo a todos os servidores e principalmente 
à equipe de José Essado, presidente da Agrodefesa, 
que trabalhou muito para conquistarmos essa 
condição”, afirmou o secretário. Ele abordou 
também a força da agricultura goiana para além 
da produção de grãos, como a já pujante produção 
de uvas viníferas em várias cidades do estado.

Na sequência, a bancada do especial TBC 24 Horas 
recebeu o presidente da Ordem dos Advogados de 
Goiás (OAB-GO), Rafael Lara. Ele falou de diversos 
assuntos, enfatizando o trabalho da ordem em 
prol do desenvolvimento da advocacia goiana. Na 
interface dos advogados que atuam no serviço 
público, Lara elogiou o esforço do governo na 
negociação para zerar a dívida do Estado com a 
advocacia dativa. Reportagem exibida durante a 
entrevista mostrou o programa do governo que 
colocou em dia o pagamento dos advogados 
da advocacia dativa, que tinha 10 aos de atraso. 
 
Segundo Lara, o governo destinou R$ 30 milhões 
para a negociação com os advogados que tinham 
valores a receber do Estado. No ano que vem, 
afirmou Lara, será feito um balanço de quem não 
aderiu à proposta para saber o que falta pagar 
aos profissionais da advocacia dativa. Ele finalizou 
informando os novos projetos da OAB-GO, como a 
Incubadora de Novos Escritórios, projeto em parceria 
com Sebrae, já com 580 inscritos. Na incubadora, 
jovens advogados terão cursos, capacitações 
e mentorias para o exercício da advocacia.

SIC e Goiás Turismo

OAB

A tarde do TBC 24 Horas foi encerrada recebendo 
o secretário da Indústria e Comércio (SIC), Joel 
Sant’anna Braga, e o presidente da Goiás Turismo, 
Fabrício Amaral, que esteve no estúdio do Jornal 
Brasil Central Edição da Noite. Sant’anna Braga 
fez um apanhado das principais iniciativas que 
tem sido implementadas na pasta, em especial a 

criação de APLs (Arranjos Produtivos Locais) em 
vários segmentos em Goiás. Ele lembrou que Goiás 
tem conseguido sair mais rápido do que o país da 
crise provocada pela pandemia de coronavírus. 

Uma reportagem da equipe da TBC ilustrou a 
entrevista, mostrando a queda no desemprego 
em Goiás ao longo deste ano registrada pelo IBGE. 
Batizado de Cinturões, Braga elencou os APL já em 
funcionamento, como o da moda da Região da 44, 
em Goiânia, os em implantação, como o de móveis 
do Jd. Guanabara, também na capital, e os de futuro 
breve, caso das gemas e metais, que vai fomentar 
o desenvolvimento do setor de pedras preciosas 
na região de Santa Terezinha e Campos Verdes. 
 
Já durante o Jornal Brasil Central Edição da Noite, 
Fabrício Amaral, presidente da Goiás Turismo, 
relembrou que o setor foi um dos mais afetados 
pela crise econômica gerada pela pandemia de 
Covid, mas afirmou estar confiante na retomada, 
que já começou para o turismo em Goiás. Dentre as 
iniciativas que a agência tem tomado para acelerar 
a retomada do setor, Amaral citou a interlocução 
com empresários do trade turístico para novos 
investimentos, incluindo a ampliação de voos no 
aeroporto da capital e campanhas publicitárias 
ressaltando os principais pontos turísticos do Estado.
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Boa Noite Goiás recebe convidados especiais

Retomada

O programa Boa Noite Goiás, apresentado por Paulo Beringhs e Rafael Vasconcelos den-
tro da programação do Brasil Central 24 Horas, recebeu convidados especiais. O primei-
ro entrevistado foi o deputado estadual Amaury Ribeiro (União Brasil). Em seguida, a deputa-
da federal eleita Sylvie Alves (União Brasil) falou sobre o desafio de estrear no Congresso Nacional. 
 
Sylvie Alves confessou que tem um pouco de receio, mas está estudando as partes administrativa e or-
çamentária, e buscando conhecer os trâmites da Câmara de Deputados. “Estou tentando me prepa-
rar para ter um posicionamento”, disse ela, que tomará posse em fevereiro. Sylvie demonstrou inte-
resse em integrar a Comissão da Mulher e adiantou que vai falar sobre isso com o líder do seu partido. 

O deputado estadual Cairo Salim (PSD) cumprimentou a TV Brasil Central pelos avanços conquis-
tados. “Aqui tem qualidade”, afirmou. “Eu não canso de dizer que a TBC está de parabéns, e que seu 
trabalho é diferenciado. É sempre democrático”, acrescentou o parlamentar. Salim atribuiu sua re-
eleição ao “trabalho intenso nos quatro anos de mandato e à presença nos bairros e no interior”. 

O secretário da Retomada, César Moura, também participou da bancada do Boa Noite Goiás. Ele falou do Fei-
rão do Emprego, que está sendo destaque devido à efetivação mais rápida das contratações. O último evento 
aconteceu em Anápolis, onde foram colocadas 9 mil pessoas em dois dias. No Feirão da Praça Cívica, 1.950 
pessoas foram contratadas. “Estamos trabalhando no foco certo”, avaliou. Sobre o Centro de Convenções de 
Anápolis, afirmou que o espaço reabriu com o Feirão do Emprego e terá shows, sendo o primeiro com o can-
tor Gustavo Lima nesta sexta-feira (23), para 9 mil pessoas. “O espaço está apto para fazer eventos”, informou. 

O deputado federal eleito Ismael Alexandrino (PSD), que é ex-secretário estadual da Saúde, re-
latou que no período da pandemia sofreu muito, particularmente ao esbarrar na legislação bu-
rocrática. “E na Saúde, burocracia significa perder vidas”, ponderou. Então ele percebeu que era 
no Legislativo que acontecia as mudanças. Foi isso que o motivou a concorrer a uma vaga na Câ-
mara de Deputados, ressaltou. Outro parlamentar eleito, para deputado estadual, Fred Rodri-
gues (Republicanos) afirmou que não se considera uma pessoa extremista, pois está sempre dis-
posto a debater. Ele detalhou como pretende atuar na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). 
 
O Brasil Central 24 Horas continuou pela madrugada adentro com os programas #TBC, Progra-
ma de Quinta, Curta Goiás, Estúdio RBC, De Bem com a Vida e Retomada em Conexão. No iní-
cio da manhã desta sexta-feira (23), o evento foi encerrado com o programa O Mundo em sua Casa.
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Grande parceria

Gol de placa: TV Brasil Central vai 
transmitir os jogos do Goianão 2023 

É um verdadeiro gol de placa! A TV Brasil Central vai transmitir os jogos do Campeonato Goia-
no de Futebol da Primeira Divisão de 2023. O anúncio oficial foi feito na tarde desta quinta-fei-
ra (22), na bancada do estúdio auditório, dentro da programação do Brasil Central 24 Horas, pelo dire-
tor e apresentador Rafael Vasconcelos, que estava acompanhado da apresentadora Thaís Freitas, o 
Vice-governador Eleito Daniel Vilela e o Presidente da Federação Goiana de Futebol André Luiz Pitta.  
O contrato de transmissão também foi assinado ao vivo, pelo Presidente da Bra-
sil Central, Reginaldo Júnior. Por meio de parceria com a Federação Goiana de Fute-
bol (FGF), a emissora de TV da Brasil Central obteve os direitos para transmitir, ao vivo, os jo-
gos do Goianão no próximo ano. A notícia também é um presente para os torcedores goianos. 

Para anunciar oficialmente a novidade, o Presidente da Brasil Central Reginaldo Júnior, acompa-
nhado de toda a diretoria e servidores recebeu no estúdio-auditório da Agência o vice-governa-
dor eleito Daniel Vilela, o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Henderson de Paula, o presi-
dente da FGF, André Luiz Pitta Pires, o presidente eleito da FGF, Ronei de Freitas, o secretário da 
Agricultura, Tiago Freitas, dirigentes de times de futebol goianos (Grêmio Anápolis, Morrinhos, Goiané-
sia. Goiânia, Goiás, Atlético Goianiense, Aparecidense, Vila Nova, Anápolis, Inhumas e Iporá), represen-
tantes de entidades ligadas ao esporte, cronistas e comentaristas esportivos e ex-jogadores de futebol. 
 
O vice-governador eleito Daniel Vilela reforçou o protagonismo que o futebol tem na comunicação. Ele re-
latou que André Pitta elaborou a proposta da TBC transmitir os jogos do Campeonato Goiano de Futebol de 
2023. Daniel Vilela a levou ao governador Ronaldo Caiado e foi muito bem recebida. “É um momento mui-
to importante”, destacou, acrescentando que outras ações serão realizadas pelo Governo de Goiás para ter 
novamente os estádios lotados, marcando a vida de jovens e crianças. Daniel Vilela destacou ainda a impor-
tância de impulsionar o esporte como uma forma de política pública. E elogiou o trabalho de André Pitta, 
que está no final de sua gestão na Federação Goiana de Futebol, e será sucedido por Ronei Freitas em 2023. 

Segundo o presidente da FGF, André Pitta, expectativa para o próximo Goianão é grande. Ele destacou 
que são jogos de times goianos e uma TV 100% goiana unindo esforços. “A gente começa uma gran-
de parceria. Todos os clubes que conversamos demonstraram satisfação com o projeto”, salientou. 
 
O  presidente da Brasil Central, Reginaldo Júnior, agradeceu publicamente o governador Ronaldo 
Caiado, por abraçar essa ideia e em confiar a Brasil Central esse grande marco para o futebol goiano. 
 
Sobre os horários dos jogos, Pitta ponderou que a Federação ainda não tomou a decisão oficial, mas 
a tendência é que nos domingos sejam realizados às 10 horas da manhã, porém isso ainda depende 
de ajustes com clubes e atletas. A FGF também está buscando melhoria no horário dos jogos notur-
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nos (de quarta-feira), para que não sejam realizados tão tarde e que os torcedores que trabalham pos-
sam ir aos estádios. “Vai ser um Campeonato de sucesso, com transmissão de sucesso, com o apoio do 
Governo do Estado.”, resumiu. André Pitta agradeceu também a Secretaria da Economia, pelo progra-
ma Nota Fiscal Goiana, que tem distribuído R$ 4 milhões por ano aos clubes de futebol goianos. E ga-
rantiu que os clubes vão se empenhar em colocar mais torcedores como cadastrados no Nota Fiscal. 

Durante o evento, Reginaldo Júnior informou que a TV Brasil Central vai fazer o pré-jogo e o pós-jo-
go de todas as rodadas do Goianão 2023. E anunciou que todas as imagens da TBC poderão ser usa-
das imediatamente pelas outras emissoras, facilitando assim o trabalho dos jornalistas esporti-
vos. “Viemos para dar dignidade aos times goianos e respeito aos torcedores”, complementou. 

Imagens liberadas 

O secretário de Esporte e Lazer, Henderson de Paula, declarou que o estádio Serra Doura-
da passou por reforma para receber os jogos do Campeonato Goiano. O gramado foi revitali-
zado e a Pasta está entregando os 32 banheiros reformados para atender os torcedores. “Es-
tamos preparados para receber os grandes jogos do nosso campeonato de futebol”, garantiu. 

O presidente eleito da FGF, Ronei Freitas, falou sobre a grande responsabilidade que será gerir a Federação. 
Mas disse que adquiriu “certa experiência” e vai utilizá-la para implantar melhorias em prol dos clubes e 
dos filiados em geral. Ele agradeceu os apoios conseguidos para o projeto, concretizando essa situação da 
transmissão dos jogos pela TV Brasil Central. “Vai ser muito benéfico para o crescimento do futebol”. Agra-
deceu o governador Ronaldo Caiado e o Reginaldo 
Júnior pelo empenho. “O Reginaldo abraçou o pro-
jeto e nos traz uma responsabilidade grande pela 
expectativa criada, mas tenho certeza que vamos 
tirar de letra e fazer um grande projeto”, afirmou. 
 
Presente ao evento, o secretário da Agricultura, Tia-
go Freitas, lembrou os tempos de garoto em sua ci-
dade natal, quando assistia aos jogos do Campeona-
to Goiano pela TV Brasil Central. “Vamos torcer para 
o time do Morrinhos ser campeão, é minha cidade, 
meu coração. Mas parabéns à TV Brasil Central, será 
um grande campeonato”, disse. Representantes dos 
clubes goianos também deram seus depoimentos 
e cumprimentaram a emissora de TV pelo projeto. 
 
Pouco antes da assinatura do contrato de trans-
missão, o presidente Reginaldo Júnior declarou: 
“(Essa conquista) não é apenas da Brasil Central, 
mas de todas as pessoas apaixonadas pelo futebol 
goiano.” Disse que o contrato, com todos os valo-
res, está publicado no Diário Oficial do Estado. Na 
ocasião, foi veiculado pela primeira vez o VT oficial 
do Campeonato Goiano 2023. No final da trans-
missão, foi informado que o sorteio da Nota Fiscal 
Goiana, que seria realizado nesta quinta-feira (22), 
com transmissão ao vivo da TV Brasil Central, ficou 
para a próxima semana, porque a Caixa Econômi-
ca Federal adiou o seu sorteio da Loteria Federal.
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