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Clássico no Goianão, é na Brasil Central!
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O torcedor já está se acostumando: domingo de manhã é dia de Campeonato Goiano de Futebol na 
telinha da TV Brasil Central. Tanto na capital quanto no interior do Estado, a equipe da TBC está presen-
te, destacou o diretor de Telerradiodifusão da ABC, Rafael Vasconcelos. “É a gente respeitando o inte-
rior, estivemos em Catalão na semana passada e agora na cidade de Iporá. E fizemos jogos em Goiânia 
também, afinal de contas é o Campeonato Goiano e a gente precisa contemplar o Estado inteiro”, disse. 

A partida Iporá e Goiás foi transmitida ao vivo na manhã deste domingo (22) pela TBC, com imagens direto 
do interior do Estado. A transmissão exige um duro trabalho, não só para quem está à frente das câmeras, 
mas também da equipe técnica. São cinegrafistas, operadores de áudio, de TV e de caracteres, e diretor.  
 
O coordenador da transmissão, Daniel Santana, disse que o objetivo é fazer com que toda 
a equipe trabalhe em sintonia. “A realização do Campeonato Goiano, onde for o jogo, uma 
hora de pré jogo, uma hora de pós-jogo, mostrando dois jogos por semana. Então, nos-
so intuito é fazer um trabalho para valorizar o campeonato, os times de Goiás. E a gente espe-
ra que no ano que vem seja melhor ainda, que possamos fazer mais”, afirmou Daniel Santana. 
 
Na transmissão da TBC tem uma hora de pré e outra de pós-jogo. E, claro, tem muita bola ro-
lando e gol na voz do narrador Alex Rodrigues. Ele contou como cuida da voz. “É descanso, dor-
mir cedo, hidratação não pode faltar, técnicas também de aquecimento vocal antes do jogo, já 
que a gente aumenta muito o tom de voz durante a transmissão, ou reduz, tem essa oscilação. 
Então é importante ter esse trabalho também de aquecimento antes da transmissão”,  relatou.

Confira os bastidores da transmissão de 
Iporá 1 X 2 Goiás na TV Brasil Central 



AGÊNCIA BRASIL CENTRAL

Educação no trânsito na volta às aulas 
O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), em parceria com a Guarda Civil Me-
tropolitana de Goiânia, iniciou hoje (23) a campanha educativa de volta às aulas, com o objetivo sen-
sibilizar pais e alunos, estimulando a adoção de comportamentos seguros no trânsito,  como o uso 
do cinto de segurança, o respeito à faixa de pedestre e alertando-os para os prejuízos de se esta-
cionar em fila dupla. Gerente de Educação de Trânsito do Detran-GO, Élida Braga conversou com 
a reportagem do Jornal Brasil Central em frente a um colégio do Setor Bueno, em Goiânia, e dis-
se que o maior objetivo da campanha é trazer a conscientização para pais, alunos e condutores 
de como se portar adequadamente no trânsito na hora de conduzir e deixar os filhos nas escolas.  

Segundo ela, os pais estão sempre muito apressa-
dos e só param para ouvir quando questionados de 
que levam ali o que é mais importante de sua vida, 
os filhos. “A gente veio pra trazer essa conscientiza-
ção, para ensinar a estacionar no lugar correto, não 
estacionar na fila dupla, porque além de receber 
a infração, ele pode perder a pessoa que ele mais 
ama”, observou, acrescentando que a campanha 
é feita costumeiramente. “Acreditamos que atra-
vés da conscientização nós podemos salvar vidas. 
Estamos aqui incansavelmente trabalhando para 
poder salvar vidas e é essa a verdade que levamos 
para a população, porque as pessoas têm medo da 
punição, mas em uma fração de segundo podem 
perder a pessoa que mais amam”, assinalou. A cam-
panha educativa vai até o dia 31 de janeiro, mas Elida 
alertou que na verdade ela não para e é feita cons-
tantemente, porque educação nunca é demais. 

15º Encontro de Muladeiros de Iporá 
vai até domingo (29)

O encontro é promovido pela Associação de Muladeiros do Oeste Goiano (Amog). “É um en-
contro de comitivas, é um encontro de amigos, onde você vai encontrar 18 Estados ao mes-
mo tempo, 18 culturas de dois países. Então, aqui é um encontro de amigos, de ami-
zade, de comida, aqui tudo é família”, declarou o presidente da Amog, Davi Melo. 
 
Várias autoridades vão prestigiar a festa até do-
mingo (29). O vice-governador Daniel Vilela, al-
moçou nesta quinta-feira (26) em Iporá com as 
comitivas, cumprimentou os tropeiros e, mon-
tado em uma mula, abriu oficialmente o even-
to, junto com o prefeito de Iporá, Naiçotan Leite.  
 
O vice-governador Daniel Vilela aproveitou para 
reafirmar o compromisso do Governo para com o 
município. “Todos sabem das dificuldades financei-
ras que o Governo enfrentou, e ele já foi um par-
ceiro importante de Iporá e da região Oeste, uma 
região que ficou durante muito tempo esquecida 
dos investimentos do Governo do Estado. Tenho 
certeza até, em razão da proximidade, do traba-
lho e da competência do prefeito Naiçotan que 
no segundo mandato o governador Caiado po-
derá contribuir e colaborar ainda mais”, ressaltou. 
 
O prefeito Naiçotan Leite lembrou que o go-
vernador Caiado foi o que mais se sensibili-
zou com o ramo dos muares. “Ele é um apai-
xonado, inclusive tem uma mula dele que vai 
participar da prova de marcha no sábado, e pro-
vavelmente o governador estará aqui”, afirmou.
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Balanço da Segurança Pública mostra redução 
nos crimes violentos em Goiás 

A Brasil Central transmitiu ao vivo o evento de divulgação do balanço da Segurança Públi-
ca em Goiás, realizado nesta quarta-feira (25), com a presença do governador Ronaldo Caia-
do. O comparativo entre os anos de 2018 e 2022, divulgado pela Secretaria de Segurança Públi-
ca de Goiás (SSP-GO), mostra redução em quase todos os índices criminais analisados no período.  
 
O estudo apontou que a maior queda foi no número de latrocínios, roubo seguido de mor-
te, que caiu 70%. Os registros de lesão seguida de morte tiveram queda de 55,7% e dos cri-
mes de homicídios dolosos, que têm a intenção de matar, diminuíram em 44,5%. 
Dos 246 municípios goianos, 74 não registraram nenhum homicídio no ano passado.  
 
Os indicadores são do Sistema de Registro de 
Atendimento Integrado (RAI), usado pelas forças 
de segurança goianas. O delegado-geral da Po-
lícia Civil de Goiás, Alexandre Lourenço, disse que 
a meta é reduzir ainda mais os números em 2023.  
 
Também houve queda nos crimes contra o patri-
mônio, como roubo de carga e de veículos, que re-
cuaram mais de 80%. Na zona rural, a diminuição 
nos roubos a propriedades foi de 73%. “De fato, as 
prisões efetuadas pela Polícia Militar são bastante 
contundentes e a atuação repressiva é extrema-
mente importante e efetiva no Estado de Goiás”, 
disse o comandante-geral da Polícia Militar de 
Goiás, coronel André Henrique Avelar de Sousa. 
 
Para Goiás manter o percentual de mais de 70% 
de elucidação de crimes, a Polícia Técnico-Cien-
tífica tem papel importante e a Polícia Penal é a 
responsável por manter os criminosos na cadeia. 
Agora, o maior desafio da Pasta é o combate ao 
feminicídio, crime que tem recebido prioridade 
nas ações de planejamento e estratégia para 2023.  
 
“Vamos mostrar que não há impunidade. Agressores têm de ir para a cadeia”, afirmou o secretá-
rio de Segurança Pública, Renato Brum. Ele detalhou que as Polícias Civil e Militar reforçarão o traba-
lho executado pelo Batalhão Maria da Penha e delegacias especializadas em crimes contra a mulher. 
 
A queda da criminalidade tem relação direta com os investimentos da gestão do governador Ro-
naldo Caiado na Segurança Pública. O setor recebeu, entre 2019 e 2022, mais de R$ 300 mi-
lhões para a compra de viaturas, armamentos e obras. “A população goiana se sente encora-
jada para denunciar o bandido. Hoje bandido não dá ordem, cumpre pena”, garantiu Caiado.  
 
Durante o evento, o governador disse ainda que o segundo mandato deve ser de avan-
ços também na utilização de tecnologias “com metodologias cada vez mais moder-
nas na parte preventiva”. “Vamos desarticular cada vez mais a capacidade de ação den-
tro dos presídios para que não sejam quartéis-generais do crime, tal como eram”,  detalhou.



AGÊNCIA BRASIL CENTRAL

Goianão é na tela da TV Brasil Central 
O Goianão 2023 tem sido um sucesso na TV Brasil 
Central. São quatro horas de transmissão com equi-
pe qualificada e três repórteres no estádio mos-
trando todos os detalhes antes, durante e depois 
dos jogos. O Goianão está presente nos programas 
esportivos, no compacto dos jogos durante a pro-
gramação e nas inserções colocadas em todos os 
intervalos. Não é por acaso que a Brasil Central está 
conquistando também o futebol. Com a palavra, 
os integrantes da equipe de esporte da Agência: 

Daniel de Paula – apresentador: “Aonde se vai, 
se ouve falar da transmissão da Brasil Central 
com qualidade, com tempo para os comentá-
rios, com tempo para o pré e o pós-jogo, além 
do que no horário que o torcedor sempre pediu”. 

Jair Cardoso – comentarista: “Estou há 42 anos 
nessa empresa e muitos achavam que a TV 
Brasil Central não teria condição de transmi-
tir o Campeonato Goiano. Não só está trans-
mitindo, como a qualidade é de dar inveja.” 

Beatriz Mona – repórter: “De modo geral, nos-
sa equipe está mandando muito bem, nossos 
comentaristas, narrador, a equipe de reporta-
gem no campo. E a gente tem ouvido muita 
coisa boa nos estádios, eu e o Pedro (Henrique 
Rabelo), que estamos lá in loco, nos estádios.” 

Alair de Paula – comentarista: “Foi um mar-
co muito importante, porque está realmen-
te conquistando o torcedor, que já se acostu-
mou com esse horário de transmissão, que é 
realmente sensacional, o horário que ele preferia, 
das 7 e meia da noite e também às 10 e meia da 
manhã. Então, gol de placa na minha opinião.”  

Lucas Nogueira – apresentador e comentarista: 
“Nós, que estamos aqui trabalhando nas transmis-
sões esportivas só temos a agradecer ao presiden-
te Reginaldo Jr e ao governador Ronaldo Caiado 
por essa oportunidade que nos dão, de transmitir 
um campeonato tão importante para todos nós.”  
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Atlético perde em casa para o Anápolis
O Atlético Goianiense perdeu de virada, por 2 a 1, 
para o time do Anápolis, nesta quarta-feira (25), 
em partida válida pela quinta rodada do Goianão 
2023. O jogo foi transmitido ao vivo do estádio An-
tônio Accioly, em Goiânia, pela TV Brasil Central 
e pelas rádios Brasil Central AM e RBC FM. O re-
sultado deixou os torcedores do Dragão descon-
tentes e animou a torcida do Galo de Anápolis. 
 
O técnico do Atlético, Eduardo Souza, falou so-
bre a derrota. “Nós tivemos a perda do Émer-
son no começo do jogo, tivemos que fazer uma 
mudança, acabamos queimando um tempo de 
parada. Tanto é que eu demorei a fazer o tem-
po de parada, porque nós temos muitos jo-
gadores que estão voltando”, argumentou. 
  
Com a vitória, o Anápolis melhorou na classifica-
ção tabela do Goianão 2023 e agora ocupa a sexta 
colocação. “Nós sabíamos a força que nós temos, 
melhoramos muito, enfrentamos hoje (ontem) 
a melhor equipe do Campeonato Goiano, que é 
líder, e conseguimos ganhar um grande resul-
tado”, disse o técnico do Anápolis, Edson Silva. 
 
O próximo jogo da rodada do Goianão será o clás-
sico entre Goiás e Vila Nova, no estádio Hailé Pi-
nheiro, em Goiânia, no domingo (29), às 10h30, 
com a transmissão da Brasil Central. Mas a partir 
das 9h30 já terá o programa do pré  jogo  na  TBC.

Alexandre Garcia – apresentador: “Nós estamos 
podendo mostrar a força da TV Brasil Central, 
a nossa equipe de esporte é uma equipe pró-
pria, com os melhores comentaristas  do  Estado”.

Evandro Gomes – comentarista: “É uma revolução 
que se faz na transmissão esportiva, com a qualida-
de lá em cima. A TV Brasil Central é uma emissora 
que pega no Estado inteiro, que vai no Brasil inteiro.”  

Dante Keller – comentarista : “Foram duas mudanças 
radicais: a do campeonato goiano que está sendo 
parabenizada por todos, e a da Brasil Central, com a 
chegada dessa nova diretoria, do Reginaldo (Júnior) e 
do Rafael (Vasconcelos) com o apoio do governador.” 

Rupert Nickerson – comentarista: “Excelente 
o trabalho da TV Brasil Central, trabalho espe-
tacular, na imagem, na locução, um trabalho 
muito gratificante para todos que trabalham 
aqui nessa empresa. Estou aqui há 44 anos.” 
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No domingo (29), a Televisão Brasil Central e as 
rádios Brasil Central AM e RBC FM transmitem 
o jogo Goiás X Vila Nova, que acontece às 10h30, 
no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha). As trans-
missões começam às 9h30, em mesa de pré-jo-
go, com os comentaristas e apresentadores das 
emissoras, e segue até uma hora  após  o  jogo.

Brasil Central transmite o 
clássico Goiás e Vila Nova 

neste domingo (29) 

Caiado faz reivindicações a Lula e oferece leitos 
para crianças Yanomamis 

Na reunião com o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã de sexta-feira (27), o go-
vernador Ronaldo Caiado levou três reivindicações de obras para Goiás: recursos para o Hospital do Cân-
cer Infantil de Goiânia, para a melhoria na integração do transporte do na região do entorno do Distrito 
Federal, e para o projeto de fruticultura do Vão do Paranã, em Flores de Goiás, região Nordeste do esta-
do, com a construção de um sistema de irrigação. Caiado pediu também, mas esta é uma reivindicação 
geral dos governadores, o fim da política de limitação do ICMS, implementada pelo ex-presidente Jair 
Bolsonaro, e que vem sufocando as finanças dos estados. Ele falou em questão de sobrevivência, visto 
que, por ano, Goiás perde R$ 5,5 bilhões com essa política. Caiado ofereceu leitos de UTI dos hospitais 
goianos para receber as crianças Yanomamis, de Roraima, que vivem uma situação de crise humanitária.

Ao falar sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, o ministro-chefe da Secretaria de Relações 
Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha disse que o presidente Lula fez ques-
tão de agradecer publicamente o governador Ronaldo Caiado pelas atitudes tomadas em defesa do 
estado democrático de direito e as ações que impediram que mais golpistas chegassem a Brasília.
“O presidente Lula fez questão de fazer um agradecimento muito especial ao governador Ro-
naldo Caiado, que no dia 8 de janeiro, pela proximidade com o Distrito Federal, teve um pa-
pel fundamental em ações para bloquear ônibus que estavam se deslocando para Brasília, evi-
tando que mais vândalos e terroristas chegassem à Praça dos Três Poderes”, afirmou Padilha

Lula agradece a Caiado
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O Boa Noite Goiás desta terça-feira (24), tratou 
da intensificação da operação tapa-buracos em 
Goiânia devido ao período chuvoso, em entrevis-
ta com Denis Pereira, secretário municipal de In-
fraestrutura Urbana da prefeitura. Denis falou do 
trabalho desenvolvido na Pasta, em especial do 
programa de recapeamento de 630 quilômetros 
de asfalto que está para ser concluído e ampliado. 

O assessor de Comunicação da Polícia Militar de 
Goiás, tenente-coronel Dallbian Guimarães Ro-
drigues foi o convidado do programa na quin-
ta-feira (26). O tema foi a divulgação de dados 
consolidados da área. Segundo os números apre-
sentados, Goiás alcançou redução de indicado-
res de crimes violentos no período de 2018 a 2022. 
“Precisamos continuar melhorando. Temos o de-
safio de reduzir em cima da redução”,  afirmou.

Boa Noite Goiás discute 
infraestrutura e 

segurança pública 

Falar sobre o locutor esportivo José Calazans de 
Santana Filho é contar um pouco da história da 
crônica esportiva de Goiás e também de Minas 
Gerais. O dono da voz que está narrando os jo-
gos do Goianão 2023, transmitidos pelas rádios 
Brasil Central AM e RBC FM, tem uma extensa 
carreira em emissoras de Goiânia, Belo Horizonte, 
Uberlândia, só para citar algumas localidades. 
Natural de Anápolis, ele começou a carreira  profis-
sional na Rádio Clube da capital goiana, no final de 
1965, como plantonista esportivo. Depois, em 1967, 
Calazans foi trabalhar na Rádio Brasil Central, sob 
o comando de Baltazar de Castro, onde ficou até 
1970. Continuou atuando no Escrete de Ouro da 
emissora, agora equipe própria da emissora de rá-
dio goiana, como funcionário do antigo Cerne. Em 
seguida, passou pelas rádios Difusora de Goiânia, 
e Guarani e Inconfidência de Belo Horizonte (MG), 
com outra passagem pela Difusora, e depois pela 
Itatiaia de Belo Horizonte e de Ouro Preto. Atuou 
ainda na Rádio Capital, também na capital mineira. 
 
Em 1981, retornou à Rádio Difusora de Goiânia, 
como integrante da equipe Seleção do Povo, sob o 
comando de Mané de Oliveira. Registrou nova pas-
sagem por Minas Gerais,  onde trabalhou nas rádios 
Guarani de Belo Horizonte, Aurilândia de Nova Lima 
e Visão de Uberlândia. Em 1986 retornou à Rádio 
Brasil Central, onde trabalha até os dias de hoje e 
na emissora goiana já foi locutor, noticiarista e nar-
rador esportivo. Também teve passagens pela rádio 
Tupi de São Paulo, Cultura de Catalão, Imprensa e 
São Francisco de Anápolis, Morada do Sol de Rio 
Verde, Nacional de Brasília (como free lancer) e TV 
Alterosa de Belo Horizonte. Entre os grandes even-
tos esportivos dos quais participou, José Calazans 
cita os Campeonatos de Futebol Brasileiro, Mineiro 
e Goiano; a Copa do Mundo de 1978, na Argentina, 
onde atuou como coordenador de estúdio em 
Buenos Aires; o Torneio de Toulon na França e a 
Copa do Mundo da Itália, ambos em 1990, pela equi-
pe da Rádio Brasil Central. Atualmente o locutor 
esportivo apresenta as notícias do esporte no pro-
grama O Mundo em sua Casa, transmitido simul-
taneamente nas rádios e na TV da Brasil Central. 
 
Nas últimas semanas, o experiente José Calazans 
assumiu um novo desafio: a narração dos jogos do 
Goianão 2023 pelas rádios Brasil Central AM e RBC 
FM. “Acho que é um renascimento, pois isso está 
no meu DNA”, destaca. Ele lembra que começou 
a narrar jogos de futebol  pela rádio em 1968, por-
tanto “essa é uma longa estrada”. A repercussão da 
narração esportiva de Calazans rompe fronteiras e 
ele tem recebido mensagens de amigos, ex-cole-
gas de trabalho e torcedores de todo o País, prin-
cipalmente de Minas Gerais, São Paulo e Espírito 
Santo, além de Goiás. Recentemente o autor do 
blog Craques do Microfone, Marcos Garcia, postou 
texto sobre o retorno do locutor esportivo goiano 
ao trabalho de narração de jogos de futebol. E até 
abril próximo, Calazans seguirá narrando as par-
tidas dos times goianos de futebol, válidas pelo 
Campeonato de 2023, nas rádios da Brasil Central.

José Calazans 
locutor esportivo 
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Conheça o Estúdio Goiás

Este é o estúdio Goiás, um dos que foram feitos na atual gestão da Agência Brasil Central para atender 
a gravações de determinados programas de TV e de podcasts. Praticamente fora de uso há três anos, 
ele foi recuperado, refeito e remodelado com equipamentos novos e adequados para os propósitos atu-
ais. Recebeu esse nome porque faz uma homenagem ao estado de Goiás, reproduzindo nas paredes 
fotos alusivas a importantes monumentos e ícones do Estado, como a casa da poetisa Cora Coralina,  
a Igreja Matriz de Nossa Senhoras do Rosário, de Pirenópolis, monumentos de Goiânia, entre outros. 

Os podcasts da Brasil Central também tiveram férias nesse período de final e início de ano, mas logo, 
logo devem voltar, segundo Rodrigo Mateus Fumacinha, que é coordenador dessa área e responsá-
vel pelo podcast “Fala Mais”, que entrevista e foca a vida e a obra de personalidades goianas interes-
santes, envolvendo diversas áreas, desde a arte até a saúde, passando também pelo social. Outro 
podcast é o “Perna de Pau”, comandado por Lucas Nogueira, que entrevista ex-jogadores sobre 
suas experiências no futebol, bastidores e histórias interessantes vividas por eles. E ainda os po-
dcasts “Ídolos do Esporte”, com Dante Keller, e “De Mulher Pra Mulher”, com Emanuelle  Winder.

O presidente da Agência Brasil Central (ABC), Reginaldo Júnior, recebeu na quinta-fei-
ra (26) o superintendente de Produção Rural Sustentável da Secretaria de Política Agríco-
la do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Donalvan Maia, e seus assessores Ar-
tur, Henrique e Eduardo. Na pauta, parcerias para fortalecer o empreendedorismo  jovem  em  Goiás.

Parceria pelo empreendedorismo jovem
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