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Jogadores em campo, bola rolando e torcida animada. Enquanto isso, a equipe da TV Brasil Central, 
formada por repórteres, cinegrafistas, comentaristas, locutores e pessoal do apoio técnico, traba-
lhou para levar aos telespectadores a melhor transmissão do Campeonato Goiano de Futebol, edi-
ção 2023. A partida entre Atlético Goianiense e Goiás, realizada na manhã do domingo (15), no estádio 
Antônio Accioly, foi transmitida ao vivo pela emissora e elogiada pelos telespectadores, através do chat. 

Transmissão do clássico Atlético Goianiense e 
Goiás pela TBC foi elogiada

O apresentador de Esporte Alexandre Garcia ga-
rantiu: “Realmente é um grande time, um time 
de excelentes comentaristas, costumo dizer nos 
nossos programas que nós temos os melhores 
comentaristas (esportivos) do Brasil”, afirmou. A 
magia da transmissão do jogo de futebol aconte-
ce na unidade móvel da TV Brasil Central. O sinal 
é enviado, em tempo real, do estádio para o estú-
dio situado na sede da TBC. Com a equipe técni-
ca trabalhando a todo o vapor, o torcedor assistiu 
à partida com a melhor qualidade de imagens. 
 
Enquanto a equipe de repórteres da TV Brasil Central 
atualizava o que acontecia em campo, no estúdio a 
apresentadora Thaís Freitas comandou a apresen-
tação do clássico. No final, a vitória foi do Dragão. 
O confronto se encerrou com o placar  de  2  a  1.

Alego aprova, em convocação extraordinária, 
projeto que faz ajustes na LDO 

A equipe de reportagem da Brasil Central acom-
panhou, nesta semana, as sessões extraordiná-
rias da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) 
convocadas pelo governador Ronaldo Caiado. 
Em documento enviado ao Poder Legislativo, 
Caiado esclareceu que a convocação extra foi so-
licitada para que fosse apreciada alteração na 
lei que trata sobre as diretrizes para a elabora-
ção e a execução orçamentária referente a 2023. 
 
O líder do governo na Assembleia, deputa-
do Bruno Peixoto, ressaltou que a convocação 
do governador foi para a adequação da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO 2023). “Apenas 
uma adequação ao orçamento, nada mais do 
que isso.” A proposta visa contemplar no pro-
jeto, já protocolado na Alego, os acréscimos de 
despesas do pessoal dos Tribunais de Contas do 
Estado e dos Municípios, e da própria Assembleia.
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Presidente da Equatorial conhece a ABC e 
apresenta credenciais

Presidente da Equatorial Energia, Lener Silva Jayme visitou hoje (16/1) a Agência Brasil Central (ABC) e disse 
ser orgulho para o grupo que preside chegar à região Centro-Oeste. Recebido pelo presidente Reginaldo 
Júnior, conheceu toda a estrutura da autarquia, como funciona e os avanços conseguidos nos últimos 
anos. À reportagem do Jornal Brasil Central Edição da Noite, Lener disse que a empresa já está presente de 
Norte a Sul do país, desde Alagoas, Amapá, Maranhão, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul e agora, em 30 de de-
zembro, chegou também a Goiás, para ficar de vez na região Centro-Oeste. “Eu digo pra ficar porque é um 
orgulho pessoal muito grande pra mim, também, porque sou goiano, conheço muito este estado e todas 
as deficiências que nós temos, não só no segmento de energia elétrica, mas em todos os outros”, afirmou. 

Em 2015 e 2016, a Equatorial foi classificada como a 
melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil e 
em tamanho é a terceira maior do país, sendo reco-
nhecida pela recuperação e avanço de desempenho 
das companhias estaduais onde atua. “Queremos 
que o cliente sinta que nós estamos ao seu lado, 
que nós temos responsabilidade social, trazen-
do não só melhoria na velocidade de atendimen-
to, nas eventuais falhas de energia, mas também 
no lado cultural e social, que são muito importan-
tes para o desenvolvimento do estado”, salientou. 

Carnamirim está de volta para alegrar a 
criançada no carnaval 

Com o intuito de promover o Carnamirim de Goiânia, 
o diretor e idealizador do bloco, Jone Costa, visitou 
na terça-feira (17/1) o presidente da Agência Brasil 
Central (ABC), Reginaldo Júnior, e deu entrevista ao 
Jornal Brasil Central Edição da Noite, convidando os 
pais a levarem seus filhos para pular o carnaval dia 
12 de fevereiro, uma semana antes do carnaval pro-
priamente dito, a partir das 14 horas, na Avenida 85, 
em frente ao campo do Goiás Esporte Clube. Mais 
informações podem ser buscadas no instagram 
@carnamirim, onde a equipe se apresenta como es-
pecialista na folia voltada para a garotada, com se-
gurança e qualidade. O evento já tem 12 anos, ficou 
parado por dois anos devido à pandemia da Covid-19, 
e este ano conta com o apoio do governo de Goiás.
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TBCFlix é visualizado de mais de 400 cidades do 
mundo no jogo do último domingo

O clássico Atlético Goianiense e Goiás, pela segunda rodada do Goianão 2023, transmitido pela TV Bra-
sil Central no último domingo (15), mobilizou torcedores esmeraldinos e dragolinos. E a audiência da 
emissora disparou no período da manhã deste dia, com a exibição do pré-jogo, da partida e do pós-jogo.  

Um dos indicadores foi a audiência do TBC Flix, 
aplicativo com exibição de vídeos ott (sigla para 
over the top, termo que diz respeito às platafor-
mas de distribuição de conteúdos pela internet, 
no qual o usuário assiste sob demanda) de toda a 
grade da TV Brasil Central, separados por categoria.  
 
Neste domingo (15), usuários de mais de 400 cidades 
do mundo inteiro assistiram ao clássico do Goianão 
por esse aplicativo. Pelo menos 5 mil pessoas acom-
panharam simultaneamente a transmissão da TBC 
da partida de futebol pelo TBC Flix, que é uma no-
vidade da emissora da Agência Brasil Central (ABC). 
 
Muitos torcedores também acompanharam 
a manhã esportiva do último domingo no ca-
nal da TV Brasil Central no YouTube. Ao todo, fo-
ram 22.321 visualizações na plataforma de vídeo, 
com pico máximo de cerca de 1.300 pessoas si-
multâneas. As interações referentes ao jogo do 
Atlético Goianiense e Goiás, incluindo o chat na 
hora da transmissão e depois, totalizaram 355.  
 
O presidente da TV Brasil Central, Reginaldo Júnior, 
lembrou que este ano a Agência é a Casa do Fute-
bol Goiano, por isso são oferecidas diversas formas 
de assistir às partidas de seu time: pela TV aberta, 
nas rádios, YouTube e TBC Flix. “O aplicativo TBC Flix 
é mais uma opção para quem deseja acompanhar 
o Goianão 2023 pelo celular, esteja onde estiver. Es-
tamos buscando utilizar as mais modernas tecno-
logias para facilitar a vida de nosso público”, disse.
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Goianão: José Calazans é o narrador dos jogos 
nas rádios da Brasil Central 

No jogo Crac e Vila Nova, realizado na noite desta 
quarta-feira (18) no estádio Genervino da Fonse-
ca em Catalão, além da transmissão da TV Brasil 
Central ou do aplicativo TBC Flix, os torcedores ti-
veram a opção de acompanhar todos os lances 
da partida nas rádios Brasil Central AM e RBC FM, 
com a narração do locutor esportivo José Calazans.  
 
Natural de Anápolis, Calazans integra a equipe da 
Agência Brasil Central desde setembro de 1986. Ele 
narrou as partidas do Torneio de Toulon, na França, e 
da Copa do Mundo da  Itália, em 1990. Um dos locu-
tores esportivos mais conhecidos de Goiás, José Ca-
lazans atualmente apresenta as notícias do Esporte 
diariamente no programa O Mundo em sua Casa. 
 
Além da transmissão específica para as rádios, 
na hora do jogo, com a narração de José Cala-
zans, os ouvintes acompanharam os comen-
tários de Lucas Nogueira e de  Jair  Cardoso.

Primeira transmissão da Brasil Central 
com equipes distintas para rádio e TV 

A jornada esportiva dos veículos da Brasil Central na noite de quarta-feira (18), para a trans-
missão do jogo entre Crac e Vila Nova, direto do Estádio Genervino da Fonseca, renomeado 
para Arena Rifértil, em Catalão, teve duas equipes distintas, na TV Brasil Central (TBC) e nas rá-
dios Brasil Central AM (1270) e RBC FM (90.1), visto que são veículos com linguagens diversas. 
A transmissão da TBC, que vai também para o YouTube e o aplicativo TBCFlix, narrada por Alex 
Rodrigues, contou com as participações dos comentaristas Jean Paul Lopes, Evandro Gomes e Márcio 
Rezende de Freitas (arbitragem). No pré-jogo, iniciado às 18h30, uma hora antes do início da partida, 
também estiveram o presidente Reginaldo Júnior e o diretor de Telerradiodifusão da Agência Brasil 
Central (ABC), Rafael Vasconcelos, e o ex-jogador de futebol do Vila Nova José Henrique. Como re-
pórteres de campo e arquibancada participaram Beatriz Monna, Pedro Henrique Rabelo e Rodrigo 
Mateus Fumacinha.  Nas rádios, a narração foi de José Calazans, com comentários de Lucas Nogueira 
e de Jair Cardoso. Acompanharam as transmissões nas redes digitais pela ABC Digital Emanuelle 
Winder, Heloíza Caus, Felipe Mateus Nunes e Geovana Arrais. O jogo terminou empatado em um gol.
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A equipe de reportagem da Brasil Central esteve em Mineiros, no Sudoeste Goiano, 
onde uma das novidades para este ano é a implantação do sistema militar no colé-
gio estadual professora Alice Pereira. Segundo o coronel PM Luciano Souza, já está sen-
do feito o processo de policiais militares da reserva para virem atuar na unidade de ensino.  

“Em breve, até o final do mês, estaremos com a equipe de policiais militares pronta. Mas a ges-
tão já está nas mãos da major Regiane, que está em tratativas com as coordenações pe-
dagógicas e disciplinares para a gente continuar desenvolvendo um bom trabalho”, dis-
se o coronel PM. O prefeito Aleomar Rezende, lembrou que Mineiros, que já é considerada a 
terceira melhor cidade do Brasil em educação, tende a se sustentar nessa posição e até melhorar. 

Mineiros recebe uma unidade 
do colégio militar 

O vice-governador Daniel Vilela esteve presente 
na abertura oficial do ano letivo nos municípios de 
Mineiros e Jataí. Ele ressaltou os avanços da educa-
ção no Estado “Não é à toa que nós estamos lideran-
do os rankings nacionais de qualidade da educação. 
O governador Ronaldo Caiado investiu no aluno, 
nos professores e na infraestrutura; e continuará 
investindo ao longo desses próximos quatro anos”, 
afirmou.” Nos últimos quatro anos a Educação re-
cebeu mais de R$ 5 bilhões do Governo Estadual.   

A educação de Jataí também recebeu investimen-
tos do governo estadual. Foram entregues mais de 
mil cromebooks, além de sete mil uniformes e kits 
escolares. Os investimentos do Governo do Estado 
na área de educação de Jataí somaram mais de R$ 
3 milhões. O prefeito de Jataí Humberto Machado 
explicou que o Governo de Goiás cuida mais da edu-
cação estadual e ajuda a educação municipal com 
o programa chamado Alfa Mais, e que a prefeitura 
é parceira. “Este ano letivo vai ser um ano um pou-
co diferente, porque nós vamos ter um foco maior 
ainda no pedagógico”, informou a coordenadora 
regional de Educação de Jataí, Regina  Rodrigues.
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Boa Noite Goiás debate cobertura do Goianão e 
cenário político em Goiás 

Brasil Central transmite o jogo Iporá e Goiás 
neste domingo (22) 

O Boa Noite Goiás recebeu nesta terça-feira (17) o deputado estadual Talles Barreto, que conversou ao 
vivo com o apresentador Paulo Beringhs sobre diversos assuntos. Entre eles, a reforma administrati-
va, a ser implantada pelo Governo de Goiás. Falou também dos bastidores da eleição para a mesa di-
retora da Assembleia Legislativa de Goiás e fez uma análise do primeiro governo de Ronaldo Caiado.  
 
Talles falou ainda da evolução da Brasil Central. Ele citou, por exemplo, a versatilidade da progra-
mação, que exibiu entrevista ao vivo de Catalão, depois passou transmissão de entrevista cole-
tiva no Entorno do Distrito Federal. “A gente vê hoje uma TBC inovadora, com alto nível de qua-
lidade, buscando levar as informações para o mundo. As transmissões do Campeonato Goiano 
estão de alto nível. A TBC está voltando a ser dos goianos. A gente viu o salto de qualidade”, analisou. 

A TV Brasil Central vai transmitir, neste domingo (22), o jogo Iporá e Goiás, direto do está-
dio Francisco José Ferreira, o Ferreirão. A partida, válida pela quarta rodada do Campeonato 
Goiano de Futebol edição 2023, começará às 10h30 e terá a narração de Alex Rodrigues. 
Mas já às 9h30 a TBC vai exibir o pré-jogo, com apresentação de Thaís de Freitas e parti-
cipação de comentaristas esportivas. Depois do apito final, o pós-jogo será exibido, com 
a análise dos principais lances e as entrevistas dos técnicos e jogadores dos dois times. 
 
Toda a programação do jogo Iporá e Goiás poderá ser acompanhada também pelo canal do YouTube 
da TV Brasil Central e pelo aplicativo TBC Flix, que pode ser baixado gratuitamente no celular. Já nas 
rádios Brasil Central AM e na RBC FM, a partida será transmitida com a narração de  José  Calazans.

 
Na quinta-feira (19), o programa teve como convi-
dados o treinador de futebol Artur Neto e  Danilo 
Dias, apresentador esportivo e ex-jogador de fu-
tebol. O tema principal da conversa foi a trans-
missão do Goianão na TBC. Eles trataram do pa-
norama do futebol no Brasil, em especial dos 
times goianos, e também sobre a atuação e as 
diferenças dos treinadores brasileiros e europeus, 
além de questões sobre arbitragem, com diversas 
participações de internautas e telespectadores.
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Escolas do Futuro oferecem mais de 5 mil vagas 
para cursos profissionais 

As Escolas do Futuro do governo de Goiás estão oferecendo mais de 5 mil vagas para cursos gra-
tuitos de capacitação e qualificação profissional e posterior encaminhamento dos alunos ao mer-
cado de trabalho. O superintendente da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Inovação 
(SEDI), José Teodoro Coelho, explicou hoje (20/1), no Jornal Brasil Central, que essa é uma gran-
de oportunidade oferecida aos jovens goianos que já têm 16 anos de idade e no mínimo o ensi-
no fundamental e que desejam se qualificar para ter acesso aos empregos que estão à disposição.

Atenção aposentados de Goiás para o 
recadastramento anual 

Em entrevista ao Jornal Brasil Central Edição da noite e ao programa Raio X, na RBC FM, de quinta-feira (19), a 
gerente de Cadastro, Auditoria e Junta Médica da Goiásprev, Marina Ribeiro Moreira, falou sobre o calendário 
2023 para recadastramento de aposentados, inativos e pensionistas do governo do Estado de Goiás. Disse 
que o recadastramento pode ser feito por videoconferência (usando o e-mail); presencialmente, nas unida-
des do Vapt Vupt ou nos postos do Ipasgo; via Correios, para quem mora fora do estado, e pelo aplicativo. As 
informações estão na página da GoiásPrev (www.goiasprev.go.gov.br). Ele deve ser feito no mês do aniversá-
rio ou no mês em sequência, para que o aposentado não tenha seu benefício bloqueado e depois suspenso.

“É uma oportunidade de qualificação profissional, porque hoje nós sabemos que vagas existem, porém 
está faltando qualificação para que as pessoas possam assumir esses postos de trabalho” afirmou. Disse 
que os cursos são gratuitos e os alunos terão direito a uma escola com tecnologia de ponta e laboratórios 
de tecnologia, com bons equipamentos. Informou que faz o monitoramento e o acompanhamento dos 
alunos e fazem contatos com as empresas, para suprir as demandas, encaminhando os alunos para a con-
tratação nos postos de trabalho. Os cursos são oferecidos em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Santo Antô-
nio do Descoberto. Mais informações e como se inscrever as pessoas podem ver no site www.efg.org.br .
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