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Governador Ronaldo Caiado é empossado para o segundo
mandato e a Brasil Central transmite direto de São Paulo

Goianão 2023 estreia
na tela da Brasil Central



AGÊNCIA BRASIL CENTRAL

O Jornal Brasil Central de desta terça-feira (3) veiculou matéria sobre o importante assun-
to da doação de sangue, informando que no período de férias, como agora em janeiro, as doa-
ções caem 36% e é justamente o momento de maior demanda pelas unidades de saúde, por-
que também aumentam os acidentes rodoviários. Gerente do Ciclo Doador do Hemocentro de 
Goiás, Mayara Leonel fez um apelo, para que não haja desabastecimento de sangue: “As unidades co-
letoras precisam bastante que as pessoas venham até elas e façam sua doação, repondo nosso esto-
que, para que não falte sangue a quem precisa, especialmente agora nesse momento de férias”.

Brasil Central faz reportagem 
incentivando doação de sangue 

Equatorial anuncia plano 
de investimentos em Goiás  

Quem se interessar em doar, pode entrar em con-
tato com o Hemocentro, pelas redes sociais (http://
www.hemocentro.org.br/), site, instagram e face-
book, para saber detalhes como endereço e con-
dições para a doação, e saber, por exemplo, onde 
o ônibus da unidade estará atendendo, para evitar, 
se for o caso, grandes deslocamentos até a sede 
do Hemocentro, no caso o de Goiânia, que fica na 
Av. Anhanguera, 5195 - St. Coimbra.  “A pessoa que 
não pode vir à unidade, pode ir ao ônibus, quan-
do ele estiver perto de sua casa”, disse Mayara. 

A reportagem ouviu a Guarda Civil Larissa Rodri-
gues, que estava doando sangue no momento. Ela 
informou que doa duas vezes por ano, incentivada 
pelo pai, o Guarda Civil Edivan Mendes Rodrigues, 
que também estava doando, e disse que sempre 
incentivou as filhas a doarem, com o argumento de 
que estão salvando vidas. Homens podem doar a 
cada dois meses e, mulheres, de três em três meses. 

A empresa é responsável pela concessão des-
de 30 de dezembro de 2022, quando assu-
miu o controle da Celg-D. Pelo acordo esta-
belecido com a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), a Equatorial terá três anos sem risco 
de caducidade do contrato. A equipe da Brasil Cen-
tral participou da coletiva promovida pela empresa. 
 
A Equatorial projeta diversas ações para atendimento 
aos 237 municípios da área de concessão, que abrigam 
3,3 milhões de unidades consumidoras. Serão feitos 
investimentos estruturais na melhoria de distribui-
ção de energia, com três novas subestações, três no-
vas linhas de subtransmissão e 9,6 mil novas ligações 
de baixa e média tensão, e 98,5 mil de baixa tensão. 

Segundo o presidente da Equatorial em Goiás, Lener Jayme, a distribuidora vai trabalhar para levar ener-
gia elétrica de qualidade para o agro, as indústrias e regiões metropolitanas. “Os investimentos que 
aqui virão serão direcionados para onde o Estado precisa, não vamos distinguir nenhuma região. Esta-
mos aumentando a nossa estrutura para estar mais próximo ao cliente”, disse o presidente do Grupo. 
 
Uma das prioridades é a disponibilização de canais digitais para agilizar o atendimento às de-
mandas dos consumidores, de modo a reduzir o tempo e frequência de interrupção do forne-
cimento de energia. A empresa apresentou o Centro de Operação Integrado (COI), que coorde-
na ocorrências sobre fornecimento. O consumidor terá à disposição canal direto de WhatsApp, 
agências e aplicativo, além de site e call center. A primeira etapa prevê ainda melhoria do padrão 
tecnológico das redes de distribuição e investimento em automação de redes  e  subestações.
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Caiado toma posse virtualmente para o 
segundo mandato de governador de Goiás 

Ronaldo Caiado tomou posse no último domingo (1º) para o segundo mandado de governador de Goiás. 
A cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa (Alego) e Caiado participou remotamente, de São 
Paulo, onde está se recuperando de uma cirurgia do coração. A Brasil Central transmitiu a posse ao vivo, 
com a cobertura jornalística sendo comandada do estúdio por Paulo Beringhs e Rafael Vasconcelos. 
Equipes de reportagem acompanharam todos os detalhes da cerimônia em Goiânia e em São Paulo. 

Em sua fala, Caiado elogiou o trabalho realizado pela Brasil Central e agradeceu 
a iniciativa do presidente da Agência Brasil Central (ABC), Reginaldo Júnior, de 
enviar uma equipe para fazer a transmissão da posse diretamente de São Paulo. 

A solenidade de posse foi comandada no plenário pelo presidente da Alego, Lissauer Vieira 
(PSD). O deputado estadual Antônio Gomide (PT) discursou em nome da oposição. O deputado 
líder do governo, Bruno Peixoto, falou sobre o equilíbrio fiscal, o enfrentamento à Covid-19 e 
outros temas que foram destaques na primeira gestão. Em São Paulo, Ronaldo Caiado estava 
acompanhado da esposa, Gracinha Caiado, e das filhas, que lhe colocaram a faixa de governo. 
Caiado e Daniel leram o juramento e prometeram defender a Constituição e as leis do Estado. 

Meta
Em seu discurso de posse, Caiado afirmou que 
sua principal meta, para os próximos anos, será  
“governar para melhorar a vida dos goianos”. Fez 
um histórico das dificuldades que enfrentou no 
primeiro mandato e sobre as ações adotadas 
para melhorar as áreas de saúde, segurança 
pública e educação. “Tudo o que deu certo 
nos últimos quatro anos vai continuar, mas 
vamos avaliar com todo o cuidado tudo que 
ainda precisa ser feito e vamos fazer”, declarou. 
 
O governador também citou a Taxa do Agro, 
contribuição recém-criada que será cobrada 
sobre os produtos agropecuários. A nova taxa 
será totalmente “destinada à Secretaria de 
Infraestrutura para asfaltar rodovias, construir 
pontes, abrir novas fronteiras agrícolas e levar 
a infraestrutura onde os agricultores não são 
competitivos por falta de logística”, destacou. 
Os mandatos de Ronaldo Caiado e Daniel 
Vilela se encerrarão no dia 5 de janeiro  de  2027.
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Presidente da FGF destaca transmissão do 
campeonato goiano pela Brasil Central

Na Pré-temporada de preparação dos árbitros de futebol, que acontece de 4 a 8 de janeiro, em Goiâ-
nia, o presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei de Freitas, destacou a expectativa de 
que o campeonato goiano de futebol, que se inicia no próximo dia 11, seja um dos melhores de todos 
os tempos, especialmente pela transmissão que será feita pela Televisão Brasil Central. O primeiro jogo 
a ser transmitido será entre o Vila Nova e o Goiânia, às 19h30, direto do Estádio Onésio Brasileiro Alva-
renga.  “A gente conhece o potencial que a Televisão Brasil Central tem, o alcance que ela consegue e, 
em conjunto com o seu presidente Reginaldo Júnior e com o pessoal da administração, tenho certeza 
que vamos fazer um grande campeonato, que vai ser uma das melhores transmissões”, afirmou Ronei.

O Jornal Brasil Central desta quinta-feira (5) veicu-
lou matéria sobre a preparação dos 62 árbitros par-
ticipantes da pré-temporada da FGF e que serão 
responsáveis por conduzir as partidas de futebol.  
Presidente da Comissão de Arbitragem, Tenente-
-Coronel Mota disse que esse treinamento inclui as 
partes teórica e prática, simulando situação que os 
árbitros e auxiliares encontrarão no campo de jogo, 
para que estejam preparados e tomem a melhor 
decisão. “O nosso sonho de consumo é o de que 
cada jogo seja o resultado legitimado pela arbitra-
gem e aquele proporcionado pelos atletas”, obser-
vou Mota. O treinamento é em parte ministrado por 
profissionais mais experientes, entre eles o árbitro 

Wilton Pereira Sampaio e o auxiliar Bruno Pires, 
goianos que atuaram na Copa do Mundo do Catar.
Wilton falou que espera, com experiência e tudo 
que passou no ano de 2022, inclusive com atuações 
internacionais, proporcionar uma boa orientação 
para que os árbitros do quadro local tenham as me-
lhores atuações no campeonato goiano. Bruno, por 
sua vez, disse que participar de uma Copa do Mun-
do é o ápice da carreira, seja de um atleta, de um di-
rigente ou dos integrantes da arbitragem. “Quando 
a gente chega no topo, essa caminhada nos dá uma 
bagagem que se torna mais do que uma obrigação 
para a gente repassar e compartilhar um pouco 
desse conhecimento com a nossa categoria, es-
pecialmente no nosso estado de Goiás”, assinalou. 
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Brasil Central acompanha as ações 
do Nordeste Solidário 

A operação, iniciada na última semana de 2022, prossegue nesta primeira semana do ano, con-
forme informou o capitão Aílton Pinheiro Araújo do Batalhão Militar do Corpo de Bombeiros 
de Inhumas, em entrevista concedida nesta quinta-feira (5) à Brasil Central. Segundo ele, des-
de o início desta semana o trabalho foi concentrado em dois municípios da região, Flores de Goi-
ás e Cavalcante, onde foi decretada situação de emergência devido ao isolamento de famílias. 

Com a intensificação do período chuvoso, o Governo de Goiás reforçou as ações de apoio a 18 muni-
cípios da Região Nordeste do Estado, principalmente nas comunidades quilombolas e rurais. Na últi-
ma semana de 2022, a força-tarefa do programa Nordeste Solidário entregou cestas básicas, filtros de 
água, kits de enxovais, colchões e cobertores para os moradores das áreas mais afetadas pelas chuvas.

Operação Nordeste Solidário prossegue na primeira semana do ano 

 
Nas duas localidades foi realizada “a entrega de ces-
tas básicas, cobertores e colchões para as pessoas 
que estão mais vulneráveis na região, dando um su-
porte para que elas possam passar esse período de 
maneira menos preocupante, em condições me-
nos desfavoráveis”, afirmou. Conforme o capitão do 
Corpo de Bombeiros, o acesso representa a maior 
dificuldade, por se tratar de uma região com o re-
levo muito acidentada e de muitos cursos de água, 
aliado ao período em que as chuvas se intensificam. 
 
Como há o alerta de mais chuvas para Goiás nos 
próximos dias, o capitão bombeiro Aílton Araú-
jo lembrou que a Sala de Situação da corpora-
ção acompanha essa questão em todo o Esta-
do “24 horas por dia, todos os dias”. E embora a 
atenção se volte um pouco para mais para o Nor-
deste Goiano, o Estado inteiro está sendo moni-
torado. “Nossos quartéis estão prontos para aten-
der qualquer demanda que venha a existir em 
qualquer ponto do Estado de Goiás”,  garantiu.

 
A equipe de reportagem da TV Brasil Central acom-
panhou o trabalho de distribuição de alimentos e 
donativos realizado pelo Corpo de Bombeiros, Secre-
tarias de Agricultura (Seapa) e Assistência Social (Se-
ads) e Emater, em uma ação que exigiu muito esfor-
ço devido às dificuldades de acesso pelas estradas.  
 
Dentro da Operação Nordeste Solidário, a Goin-
fra está executando serviços emergenciais em 
rodovias danificadas pelas chuvas que cortam di-
versos municípios da região. As equipes da Agên-
cia identificam os pontos críticos das estradas 
em toda o Nordeste do Estado e promovem a re-
cuperação das rodovias, visando restabelecer, 
com a máxima celeridade, as condições de tra-
fegabilidade e segurança na malha viária local.  
 
A Operação Nordeste Solidário faz parte do 
plano de contingência do Governo de Goi-
ás, que envolve diversas secretarias de Esta-
do sob a coordenação do Gabinete de Políti-
cas Sociais. O propósito é mitigar os impactos 
causados pelas mudanças climáticas, princi-
palmente na região goiana onde as previsões mete-
orológicas apontavam volume excessivo de chuvas.
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Allan Kardec Cardoso Teixeira, o dek 
Arquiteto e artista plástico 
Allan Kardec Cardoso Teixeira, ou simplesmente dek, o nome artístico, é um dos pioneiros do antigo 
CERNE que continuam trabalhando no que se tornou a Agência Brasil Central. Arquiteto, trabalhou 
na equipe responsável por construir, no início da década de 1980, o prédio que hoje abriga a Agência 
Brasil Central (ABC). Artista plástico há quase 50 anos, dek é hoje um nome mundialmente conheci-
do no universo da arte plástica, mantendo uma produção respeitada, constante e muito valorizada 
em Goiás, no Brasil e em muitos países. Ele é um dos responsáveis, hoje, pelo projeto de implan-
tação da Pinacoteca ABC. Para acompanhar a arte produzida por ele, basta acessar:  https://www.
singulart.com/en/artist/dek-15867 . A seguir, o próprio Allan Kardec, o arquiteto da ABC, se apresenta.  
 
Em 1981, fui deslocado para o antigo CERNE - Rua 202, na Vila Nova. Juntamente com outro amigo, 
o também arquiteto Alfredo Farias, para montar o setor de arquitetura na empresa, pois a mesma 
tinha iniciado a construção de sua sede, hoje ABC. Eu e o Alfredo tínhamos o mesmo projeto artís-
tico e por isso precisávamos, cumprir somente meio período de trabalho, e no outro período, cada 
um desenvolvia sua carreira artística. Nossas atividades artísticas nos favoreciam na criação de ce-
nários, cartazes etc. Fizemos, ao longo do tempo, bons cenários e cartazes da RBC FM (A Monalisa 
ouvindo a RBC FM) , também o cartaz para a Copa do Mundo de 1990, criações marcantes na época. 

Outro detalhe, interessante, é que o terreno onde foi implantado o complexo do CERNE - hoje ABC 
- era um antigo lixão. Na época, foi trabalhar conosco um conterrâneo meu, Sr Benedito, jardineiro 
profissional e juntos fizemos um belo trabalho de recuperação da área, então degradada. Quan-
do os ipês florescem, lembro do meu amigo Benedito, ao entrar na sala e me dizer: “Aonde vocês 
querem que eu plante os ipês amarelos?”, porque ele sabia que eu gostava da árvore e também de 
amarelo. Foi uma homenagem dele, para mim, que ficou e continua encantando a cada floração. 
Fizemos, muitos amigos, e continuo fazendo, pois participei de todo o processo, como também 
da árdua tarefa de reconstrução, pós incêndio, final da década de 1990, vendo a alegria dos cole-
gas, ao retorno da casa recuperada. Tudo isto, faz parte de mim. Foi através desta empresa, com 
a tranquilidade e a liberdade que tive, para no outro período, da tarde, poder construir e ousar na 
minha carreira artística e levar minhas criações para o mundo. Sou muito grato à autarquia ABC. 

Hoje, estamos, de maneira contínua, na tarefa de revitalização dos espaços internos da empresa, abrin-
do espaços, para que possamos nos comunicar melhor, uns com os outros e formar laços de amizade, 
ou seja, humanização no ambiente de trabalho. Uma empresa de comunicação, que se comunica. 
Além dos novos estúdios, esportes, multimídia, estúdio auditório AM, adequação aos tem-
pos da era digital e online, estamos implantando ainda a Pinacoteca ABC, ou seja, a nos-
sa coleção particular de obras de arte, fixada em painéis removíveis e distribuídos ao lon-
go dos espaços revitalizados. Numa parceria ABC / AGAV (Associação Goiana de Artes Visuais), 
onde a ABC entra com a divulgação dos artistas associados, na sua rede de comunicação, 
e os artistas com doações: uma via de mão dupla, onde se espera um profícuo  resultado.
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O narrador de futebol Alex Rodrigues é 
apresentado à Brasil Central 

Procon Goiás fiscaliza porque houve aumento 
no preço dos combustíveis 

A TV Brasil Central contará com um nome importante para narrar os jogos do Campeonato Goiano de 
2023, que ela transmitirá com exclusividade. Trata-se do narrador Alex Rodrigues, incorporado à equi-
pe que faz a programação da televisão líder de audiência no setor. Alex foi apresentado hoje à equi-
pe, em visita aos estúdios da Brasil Central, e se mostrou muito satisfeito de fazer parte desse time 
que vai levar a emoção do futebol goiano aos telespectadores. O Jornal Brasil Central Edição da Noi-
te desta quinta-feira (5) trouxe a matéria de apresentação do novo narrador da equipe de esportes. 

O Procon Goiás começou nesta quarta-feira (4/1) uma fiscalização especial nos postos de combustí-
veis e distribuidoras, verificando porque houve aumento nos preços ao consumidor, mesmo o gover-
no federal mantendo a desoneração de impostos. Superintendente do Procon Goiás, Levy Rafael Cor-
nélio concedeu entrevista ao Jornal Brasil Central, explicando em detalhes como está se dando a 
fiscalização. “Vamos até os postos, coletamos as notas fiscais de compra e venda e fazemos os cálcu-
los para auferir qual foi o motivo do aumento, qual a justificativa. Se não houve justificativa, concede-
mos um prazo ao posto para apresentar as planilhas que dão conta desse aumento” afirmou, observan-
do que não havendo justificativa e se o aumento for considerado abusivo, o posto pode ser autuado. 

De acordo com ele, ainda é cedo para afirmar se os aumentos verificados são abusivos ou não: 
“Geralmente, a gente age em duas esferas: na bomba e também nas distribuidoras. Porque nes-
te caso aqui em Goiás o que está se verificando é que os postos estão apenas repassando o au-
mento das distribuidoras”. Informou que o trabalho do Procon Goiás é o de verificar qual o moti-
vo desse aumento, por isso vai notificar também as distribuidoras “para que elas deem conta de 
qual foi o motivo do aumento. Se não houver justificativa plausível, também podem ser autuadas”. 

Presidente da Agência Brasil Central (ABC), Regi-
naldo Júnior recebeu Alex Rodrigues e enfatizou 
o desejo do governador Ronaldo Caiado de valori-
zar o futebol goiano com uma contribuição impor-
tante como essa. “O governador abraçou o projeto 
e pediu para que a gente pudesse dar dignidade 
aos torcedores e valorizasse todos os times goianos. 
Para nós, trazer o Alex, com a nossa equipe, que 
para mim é a melhor equipe de esportes do Bra-
sil, mostra que a Brasil Central está fazendo mais 
um grande gol. O Alex é um dos maiores narrado-
res do Brasil e eu tenho certeza absoluta que vai ser 
um sucesso para a Brasil Central e a audiência vai 
crescer. A Brasil Central vai estar em primeiro lugar, 
esse é o meu compromisso”, afirmou Reginaldo. 

As boas-vindas a Alex Rodrigues foram dadas 
também pelo integrante da equipe de espor-
te, o comentarista Lucas Nogueira, e o diretor de 
Telerradiodifusão da ABC, Rafael Vasconcelos.   

Disse que, verificando o aumento abusivo, o Procon 
propõe uma medida cautelar, pedindo o cancela-
mento do aumento e a volta aos patamares ante-
riores ou faz a autuação. Informou também que as 
multas variam de R$ 154,00 a R$ 11 milhões. “A po-
pulação e o consumidor têm um papel fundamen-
tal e nos ajudam muito denunciando. No posto que 
você está acostumado a abastecer, se identificar que 
houve um aumento, nos informe por meio do tele-
fone 151, que recebe as denúncias e reclamações no 
Procon e agimos imediatamente”, acrescentou Levy. 
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