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Caiado se posiciona contra ataques à democracia

A Brasil Central é a casa do futebol goiano
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A TV Brasil Central transmitiu ao vivo, nesta segunda-feira (9) a entrevista coletiva do governa-
dor Ronaldo Caiado e do secretário de Segurança Pública Renato Brum, logo após a reunião 
emergencial com a cúpula da área para tratar sobre os ataques realizados em Brasília por ma-
nifestantes a prédios dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no último domingo (8). 

Governador Caiado condena ataque a prédios 
dos Três Poderes 

“É importante que se diga que, neste momento, e 
que toda a população saiba que, nós não podemos, 
de maneira alguma, admitir com que o resultado 
de uma eleição possa amanhã dar margem a esse 
tipo de atitude que ocorreu na nossa capital (fede-
ral)”, afirmou o governador Caiado aos repórteres. 
Ele lembrou sua história de oposição política à es-
querda e ao PT, desde 1985. “Mas eu jamais na mi-
nha vida vou admitir, em qualquer momento, que 
houvesse a quebra do respeito ao Estado Demo-
crático de Direito. Aquilo que deve ser preservado 
é o respeito aos poderes constituídos”, declarou. 
 
O governador informou que o Batalhão de Choque 
do Entorno do Distrito Federal estava em prontidão, 
mas a entrada dos policiais goianos na Força Na-
cional dependeria da inclusão deles. Em seguida, 
o secretário de Segurança Pública, Renato Brum, 
disse que na reunião foram traçadas estratégias e 
feito um balanço. Entretanto, garantiu que “em Goi-
ás estava tudo dentro da normalidade e não tinha 
nenhuma estrada estadual ou federal interditada”.

O Boa Noite Goiás  esta quinta-feira (12), recebeu 
o secretário estadual de Saúde Sérgio Vêncio. Ele 
conversou ao vivo com o apresentador Paulo Be-
ringhs sobre diversos assuntos envolvendo a área. 
Vêncio comentou a evolução da epidemia de co-
ronavírus e alguns mitos sobre a vacinação contra 
a doença. Falou ainda da importância de man-
ter a imunização das crianças, já que o índice de 
vacinação teve queda considerável, com o risco 
de retorno de algumas doenças erradicadas no 
País, como sarampo e poliomielite. Outro assunto 
abordado foi a mudança no sistema de regulação 
de vagas em unidades de saúde em Goiás, que 
passa a ser controlado pelo Governo  do  Estado.

Boa Noite Goiás recebe o 
secretário estadual da Saúde 
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Daniel Vilela representa Caiado e participa
de reunião em Brasília

Depois dos atos de vandalismo e depredação das sedes dos Três Poderes por parte de manifestantes, 
ocorridos em Brasília no último domingo (8), o presidente Lula promoveu uma reunião com 
governadores e ministros, na segunda-feira (9). O vice-governador Daniel Vilela compareceu ao evento, 
representando o governador Ronaldo Caiado. A equipe da Brasil Central acompanhou a reunião.

Em seu pronunciamento, Lula agradeceu a presença 
dos governadores, numa sólida demonstração 
de defesa do Estado Democrático de Direito. Os 
presidentes dos Poderes Legislativo e Judiciário, 
Artur Lira, Veneziano do Rego e Rosa Weber, 
destacaram o simbolismo do momento, que contou 
com a união de todos os Poderes contra os ataques 
sem precedemtes ocorridos no último domingo (8).  

Em entrevista à Brasil Central, o vice-governador 
Daniel Vilela, falou da posição de Goiás. “O Governo 
do Estado, através do governador Ronaldo Caiado, 
determinou que todos os comandantes das forças 
de segurança estejam atentos, de prontidão, para 
atender as necessidades do governo federal ou 
do governo do Distrito Federal, para que possam 
compartilhar as informações, e para que possam 
ao mesmo tempo tomar as medidas necessárias”, 
afirmou. Acrescentou que Goiás circunda o 
Distrito Federal, por isso há a necessidade 
participar ativamente das ações de segurança.

Mais cedo em Goiânia, o governador Ronaldo Caiado havia declarado, em entrevista coletiva, que o 
policiamento no Entorno do Distrito Federal seguiria reforçado, com o Batalhão de Choque em prontidão.
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Nota Fiscal Goiana ajuda o time do coração do 
torcedor de futebol 

O programa Nota Fiscal Goiana, da Secretaria de Economia de Goiás, que sorteia prêmios em dinheiro 
aos consumidores, incorpora agora, no início do Campeonato Goiano de futebol 2023, o subprograma 
Time do Coração, que distribuirá prêmios em dinheiro aos times de futebol da primeira divisão do cam-
peonato que se inicia hoje (11/1) e será transmitido pela TV Brasil Central. Para participar e ajudar o seu 
clube de futebol, o torcedor e consumidor, no momento do cadastramento da Nota Fiscal Goiana, no site 
da Secretaria de Economia, escolhe a opção do seu time do coração. Daí em diante, todas as compras 
que fizer, inserindo o CPF, contam como pontuação para o seu clube que, ao final do campeonato, rece-
berá a premiação em dinheiro proporcionalmente à quantidade de compras dos respectivos torcedores.

Coletiva apresenta novidades da transmissão 
do Goianão 2023 pela Brasil Central 

A TV Brasil Central terá um reforço nacional para 
as transmissões do Goianão 2023: o ex-árbitro de 
futebol com atuação em Copa do Mundo e Olim-
píadas, Márcio Rezende de Freitas. O anúncio foi 
feito em entrevista coletiva realizada nesta terça-
-feira (10) no Hotel Holiday Inn Goiânia, com a pre-
sença da equipe de Esporte da TV Brasil Central, 
da diretoria da Federação Goiana de Futebol e da 
diretoria da Agência Brasil Central. A equipe de 
reportagem da Brasil Central registrou o evento. 
 
Na coletiva, o diretor de Telerradiodifusão da 
ABC, Rafael Vasconcelos, destacou o compro-
misso de realizar uma grande cobertura para os 
torcedores goianos. “Nossa expectativa é fazer-
mos a maior cobertura da história do Campeo-
nato Goiano, com todos os parceiros, em um ano 
em que o Goianão completa 80 anos”, declarou.

O subsecretário da Receita Estadual, Aubirlan Vitoi, em entrevista ao Jornal Brasil Central, disse que essa 
iniciativa visa recompensar e estimular os contribuintes a terem o hábito de pedir a nota fiscal nas suas 
aquisições. “O governo do Estado, já há alguns anos, vem oferecendo algumas premiações como estí-
mulo e descontos no IPVA, que começam de 5% e podem chegar a 10%. E nessa parceria junto à Fede-
ração Goiana de Futebol e a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, desenvolvemos o programa Time 
goiano do Coração, que visa trazer maiores dividendos, benefícios financeiros aos clubes de futebol da 
primeira divisão do Campeonato Goiano, para que eles se insiram nesse programa convocando seus tor-
cedores a participarem do Nota Fiscal Goiana”, afirmou, acrescentando que nos últimos 12 meses o pro-
grama distribuiu quase R$ 7 milhões aos clubes da primeira divisão. Disse também que além de ter o 
benefício como pessoa física, com desconto no IPVA, o torcedor pode ganhar prêmios que vão de R$ 
500,00 a R$ 50 mil por mês e um grande prêmio de R$ 400 mil no final do ano e ajudar o seu time. 
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A Brasil Central é a Casa do Goianão 2023 
Bem-vindo à Casa do Futebol Goiano! Na noite desta quarta-feira (11), a TV Brasil Central deu o ponta-
pé inicial nas transmissões do Campeonato Goiano de Futebol de 2023, ao exibir o primeiro clássi-
co do Goianão 2023, Vila Nova e Goiânia, com direito à pré e pós-jogo, programas exibidos em um ce-
nário moderno, com apresentação de Thaís Freitas e uma equipe de comentaristas esportivos bons 
de bola. Todos os lances da partida do Tigrão 3X0 Galo também puderam ser acompanhados nas rá-
dios Brasil Central AM e RBC FM, no canal da TBC no YouTube e por meio do aplicativo TBCFlix.  

Ao todo, mais de 100 profissionais da comunicação 
e da área técnica atuaram para colocar a primeira 
transmissão de partida do Campeonato Goiano no 
ar. Repórteres apresentaram as informações direto 
do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (Oba) sobre 
as escalações dos dois times, a movimentação das 
torcidas colorado e do Galo, os detalhes do jogo, an-
tes da partida, no intervalo e após o apito final, com as 
entrevistas de jogadores e técnicos concedidas ain-
da em campo, no calor do momento. E depois, as en-
trevistas coletivas concedidas à imprensa esportiva. 
 
Na abertura do programa do pré-jogo, e logo após 
a vinheta oficial da competição, Thais de Freitas 
lembrou que esta é a edição de número 80 do 
Goianão, “muito especial e histórica, pois marca o 
retorno da TV Brasil Central como a emissora oficial 
do Campeonato Goiano.” O diretor de Telerradiodi-
fusão da Agência Brasil Central, Rafael Vasconcelos, 
deu as boas-vindas aos torcedores e falou sobre a 
80ª edição da competição. “Sem dúvida nenhuma, 
vai ser o melhor campeonato da história. Estamos 
com essa expectativa, friozinho na barriga. Afinal 
de contas, do Campeonato Goiano já surgiram tan-
tos craques e isso vai acontecer também”, falou. 
 
Rafael Vasconcelos ressaltou ainda que os maiores craques do microfone estão na emissora. “Só tem 
fera”, reforçou. Ele comparou a equipe de esporte da TBC a um bolo de camadas, “cada um tem sua 
característica e o produto final fica maravilhoso”. Na bancada, atuaram os comentaristas Evandro Go-
mes, Lucas Nogueira e Jean Paul, e ainda o ex-jogador de futebol Danilo Dias como convidado. O diretor 
se referiu ao cenário como “um dos mais bonitos e o mais amplos de Goiás” e lembrou que a equipe 
técnica (da Brasil Central) trabalhou muito para a bola poder rolar. Agradeceu ainda os apoios do go-
vernador Ronaldo Caiado, do vice-governador Daniel Vilela e do presidente da ABC Reginaldo Júnior. 
Antes da bola rolar, direto do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (Oba), o presidente da Federação Goiana 
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de Futebol, Ronei de Freitas, concedeu entrevista à Brasil Central e disse estar muito entusiasmado com o 
início da disputa. “A gente espera que possa ter uma grande competição e que o campeonato seja um su-
cesso”, afirmou. Disse estar animado também com a parceria firmada com a Brasil Central nesta edição, 
que marca os 80 anos do Campeonato Goiano de Futebol e seu primeiro ano de mandato na entidade.  
 
“Para nós, é motivo de muita expectativa, que a gente possa ter uma competição saudável, que possa 
vencer quem for o melhor entre as quatro linhas. Estou satisfeito com essa parceria, que pode ter muitos 
frutos e principalmente estendê-la para mais anos”, completou. Ronei de Freitas parabenizou o gover-
nador Ronaldo Caiado, o vice Daniel Vilela, o presidente Reginaldo Jr e toda equipe da Brasil Central. 

Durante o pré-jogo, foi exibido o vídeo do quadro O que vi da bola, com a entrevista de Luiz Dá-
rio, ex-jogador de futebol e ex-técnico. Ele falou sobre sua carreira como jogador no Vila Nova, 
onde teve passagens (no tetracampeonato estadual e depois foi novamente campeão em 1984) 
e encerrou sua atuação no campo, para depois iniciar nova carreira como técnico de futebol.  
 
“O Vila Nova foi um clube na minha vida que foi importante, porque se encaixa na mi-
nha característica de raça, de vibração, é a torcida povão”. Luiz Dário parabenizou a Bra-
sil  Central “por comprar essa ideia (da transmissão do Goianão 2023)”. Segundo ele, isso é mui-
to importante, porque vai mostrar o futebol goiano para todo o Estado e para fora também. “Eu só 
tenho que aplaudir, bater palmas. Brasil Central sempre Brasil Central”, concluiu em seu depoimento.
No pré-jogo, foi apresentado também Alex Rodrigues, o narrador das transmissões dos jo-

gos do Campeonato Goiano 2023 pela Brasil Central. “Narrei muitas competições, mas o Goianão 
de número 80 é especial, ele chama a atenção, tem o seu charme. Estou muito feliz, mui-
to empolgado, muito motivado para começar essa história aqui na TV Brasil Central”, declarou.  

A bola rolou no campo do estádio Oba com a narra-
ção de Alex Rodrigues e o Vila Nova venceu o time 
do Goiânia por 3 a zero, gols de Jonathan Marlone, 
Lourenço e Altemir Cordeiro Pessôa Neto. A equipe 
de reportagem da Brasil Central acompanhou todos 
os lances ao vivo no estádio: as disputas pela bola, 
os três gols do Vila e a festa da torcida colorada pela 
vitória. Depois, no pós-jogo, os comentaristas es-
portivos analisaram os principais lances e o desem-
penho de cada um dos dois times, com a partici-
pação dos telespectadores, ouvintes e internautas.  
 
E a emoção do Campeonato Goiano está apenas 
começando. Vem aí mais jogos de futebol dos ti-
mes da capital e do interior de Goiás para fazer vi-
brar os torcedores. Neste domingo (15), a TV Brasil 
Central transmite ao vivo o jogo Atlético Goianiense 
e Goiás, às 10h30, direto do estádio Antônio Accioly. 
Mas antes, a partir das 9h30, tem o pré-jogo com 
a equipe de comentaristas e convidado da emis-
sora. Com certeza, um programão  de  domingo.
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Projeto Pinacoteca: dirigentes da Associação 
Goiana de Artes Visuais visitam a Brasil Central 

O presidente da Associação Goiana de Artes Visuais (Agav), Pedro Galvão, acompanhado do diretor fi-
nanceiro da entidade, Valdir Ferreira, estiveram na manhã desta sexta-feira (13) na Agência Brasil Central. 
Eles trataram, com os servidores da Agência Alan Kardec (artista plástico Dek) e Reginaldo Soares de 
Azevedo (artista plástico e museólogo), os detalhes da parceria que dará origem à Pinacoteca da ABC. 
 
Pedro Galvão disse considerar importante o projeto, que vai divulgar os trabalhos dos artistas plásticos goianos. 
“Além disso, esses trabalhos vão ficar em exposição para quem visita o local e isso dá uma visibilidade muito 
grande para o artista e também para a Agav”, destacou. O presidente da entidade adiantou que a adesão dos 
artistas plásticos ao projeto tem sido grande e já são mais de 20 obras a serem doadas. “Nós estamos fazendo 
com que eles mandem os seus currículos, os releases e as obras que vão doar para essa Pinacoteca”, informou.  
 
O diretor financeiro da Agav e ex-presidente da entidade, Valdir Ferreira, adiantou que vai doar uma obra 
de sua autoria para a Pinacoteca da ABC. “Acho importante essa abertura de mais um espaço para que os 
artistas possam mostrar seu trabalho”, declarou. E acrescentou: “Quiçá outros veículos fizessem isso tam-
bém, dando essa abertura para nossos artistas. É primordial levar nossa cultura, essas obras, a quem precisa 
realmente estar conectado com isso”. Lembrou que a Agav conta hoje com mais de 150 artistas associados. 
. 
Idealizador do projeto, Dek, contou que tem essa ideia há muito tempo. ““E agora nós tivemos 
um aval total do nosso presidente (Reginaldo Júnior) para que a gente pudesse criar essa Pi-
nacoteca, que é uma reunião expressiva da arte goiana”. Lembrou que a ABC vai disponibili-
zar toda a sua mídia digital e convencional nos seus telejornais e programas para divulgar os ar-
tistas e seus ateliês. “Acho que isso é muito importante, porque é uma via de mão dupla, onde a 
parceria ABC-Agav pode dar um profícuo resultado, tanto para o artista quanto para Agência, em 
um fato quase inédito em que um órgão público vai construir uma pinacoteca de arte”, avaliou.  
 
O servidor Reginaldo Soares vai acompanhar a re-
alização das reportagens a respeito dos ateliês dos 
artistas, e fará o trabalho de catalogação e de todo 
o suporte técnico para a criação do acervo da Pi-
nacoteca da ABC. “Vou fazer a parte da Curadoria, 
para olhar o aspecto da obra, como ela foi feita, sua 
estrutura, seu estilo, enfim, todo esse arcabouço 
que se fala de artes vou visualizar e tentar trazer a 
melhor obra possível para nosso acervo”, informou.
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Presidente da Brasil Central comemora o início 
da transmissão dos jogos do Goianão 2023

Show de bola. Foi assim que o presidente da Agên-
cia Brasil Central (ABC), Reginaldo Júnior, se refe-
riu à primeira transmissão de jogo do Campeonato 
Goiano de Futebol de 2023 pela TBC. Uma equipe 
de 100 profissionais, entre comunicadores e pes-
soal da área técnica, se desdobrou para mostrar 
aos torcedores goianos, e de outros Estados e até 
do exterior, todos os detalhes do primeiro clássico 
da competição, Goiânia e Vila Nova, na noite desta 
quarta-feira (11), direto do estádio Onésio Brasileiro 
Alvarenga (Oba). O Tigrão venceu o Galo por 3X0. 
 
“Essa parceria com a Federação Goiana de Fute-
bol (FGV) não é uma conquista apenas da Bra-
sil Central, mas de todas as pessoas apaixonadas 
pelo futebol goiano”, disse Reginaldo Júnior. Para 
que tudo desse certo, servidores da Brasil Central 
criaram um moderno cenário para o estúdio do 
Goianão 2023. Foi escalado um verdadeiro time 
de repórteres, produtores, editores, comentaristas 
e técnicos, o que garantiu um show de bola, tan-
to no programa do pré-jogo, quanto na transmis-
são da partida pelo narrador Alex Rodrigues, e ain-
da no pós-jogo com os comentários e entrevistas. 
 
O presidente da ABC lembrou que se tornar a emissora de TV aberta oficial de transmissão dos jogos do 
Goianão 2023 representa a valorização do pessoal da Brasil Central, “essa equipe de grandes talentos que 
temos na nossa Casa”. Ele agradeceu ainda o apoio do governador Ronaldo Caiado e do vice-governa-
dor Daniel Vilela, que muito contribuíram para que a parceria com a FGV fosse firmada, garantindo as-
sim que os jogos do Campeonato Goiano do Futebol sejam transmitidos por uma emissora 100% goiana.  
 
“E enquanto a bola rolar, nós da Brasil Central estaremos acompanhando lance a lance, e levando para 
nossos telespectadores, ouvintes e internautas, todos os detalhes das partidas desse esporte, que é paixão 
mundial”, ressaltou.
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Clássico Atlético Goianiense e Goiás será 
transmitido pela TBC neste domingo

Neste domingo (15), a TV Brasil Central transmitirá ao 
vivo o clássico Atlético Goianiense e Goiás, às 10h30, 
direto do estádio Antônio Accioly, partida válida 
pelo Campeonato Goiano de Futebol, edição 2023. 
Mas antes, a partir das 9h30, terá o pré jogo com 
a equipe de comentaristas esportivos da emissora.  
 
A apresentação será de Thais Freitas, com narração 
de Alex Rodrigues. Na bancada estarão os comenta-
ristas Jean Lopes, Lucas Nogueira e Jair Cardoso. Os 
repórteres Beatriz Mona, Pedro Henrique Rabelo e 
Rodrigo Fumacinha vão trazer todas as informações 
do campo e das torcidas do Dragão e do Verdão. A co-
ordenação ficará a cargo de Alexandre Garcia e Da-
niel Santana, e a direção será de Rafael Vasconcelos. 
 
Os torcedores poderão assistir à partida na TV 
Brasil Central, 13.1, e também no canal do YouTu-
be da emissora, ou ainda pelo aplicativo TBC Flix 
que pode ser baixado no celular. Depois do jogo, 
ainda terá a resenha com análises e comentários 
dos principais lances do clássico, além de entre-
vistas com jogadores e técnicos dos dois times. 
 
Mas quem preferir acompanhar a partida de Atléti-
co Goianiense e Goiás na Rádio Brasil Central AM ou 
na RBC FM, ficará com a narração de José Calazans 
e os comentários de Jair Cardoso e Alair de Paula.

TV Brasil Central acompanhou entrega de
escrituras pela Agehab em Turvelândia 

A TV Brasil Central acompanhou hoje (10/1) a entrega de 44 escrituras a moradores do Bairro Geraldo Sí-
rio, na cidade de Turvelândia, pela Agência Goiana de Habitação (Agehab), dentro do programa Pra Ter 
Onde Morar – Escritura. Presidente da Agehab, Pedro Sales disse que esse bairro na cidade tinha mais 
de 40 pessoas aguardando essa escritura há mais de 15 anos. “Conseguimos, através de uma deman-
da do prefeito Siron Queiroz e do deputado Cairo Salim, trabalhar na Agehab a solução para esse pro-
blema e o solucionamos”, afirmou, observando que está preparando uma grande transformação para o 
setor, a terceirização de tudo aquilo que envolve a documentação que o cartório precisa para escriturar 
os imóveis, uma determinação do governador Ronaldo Caiado para agilizar e dinamizar esse processo.

Pedro Sales anunciou a construção, por meio da Agehab, de mais 50 moradias, na cidade, a custo zero, com 
investimentos de mais R$ 6 milhões do governo de Goiás. Siron Queiroz disse que tanto para o governador 
Caiado quanto para ele o resgate dessa dívida com a população trazia gratificação, “porque as pessoas so-
nhavam com a escritura da casa”. Feliz e expressando essa gratidão, dona Esmeraldina Lima falou à repor-
tagem agradecendo o pessoal que se empenhou para isso, “o prefeito, o governador e todos os demais”.  
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