
Edição 15 | 04 de fevereiro de 2023

Bruno Peixoto é eleito presidente da Alego
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A TV Brasil Central e as rádios Brasil Central AM e RBC FM transmitiram, na manhã deste domingo (29), o 
clássico Goiás e Vila Nova, pelo Goianão 2023. O Goiás realizou a partida com um jogador a menos. Aos 36 
minutos do primeiro tempo Yan Souto cometeu falta dura em Lourenço e recebeu o segundo cartão ama-
relo na partida, sendo expulso. Mas logo depois, aos 43 minutos, Felipe Ferreira soltou uma bomba em co-
brança de falta da intermediária e marcou um golaço para o time esmeraldino abrir o placar na Serrinha.  

Goiás vence o clássico contra o 
Vila Nova por 1X0 

O técnico Guto Ferreira comentou o desempenho do Goiás: “Nós estamos ainda num processo de estru-
turação da equipe e o Yan vinha compondo bem nos jogos do interior. (…) Hoje teve uma certa dificul-
dade e acabou fazendo uma falta muito cedo e acabou sendo expulso. Mas o futebol é assim, o impor-
tante é você ter uma estrutura defensiva muito boa e saber jogar o jogo com inteligência”, ponderou. 

No segundo tempo, a equipe do Vila voltou pressionando e teve mais posse de bola. O time co-
lorado, com um jogador a mais na maior parte do segundo tempo, buscou o empate. Mesmo assim, 
não deu para o Tigrão dessa vez. E o jogo ficou 1X0 para o Goiás. O técnico Claudinei Oliveira lamen-
tou a derrota e afirmou que o time tomou decisões erradas. “Perdendo por 1X0, a gente acelerou al-
gumas decisões e finalizamos algumas bolas fora da área que não tínhamos condições de finalizar. 
Devíamos ter rodado melhor a bola, achado a melhor opção e ter um pouquinho mais calma”, avaliou. 

Este foi o primeiro encontro dos dois times rivais 
desde a série B do Campeonato Brasileiro em 
2021, com empate no estádio Onésimo Brasileiro 
Alvarenga (Oba) e vitória do Vila no estádio Hailé 
Pinheiro, na Serrinha. No ano passado, os dois times 
não se enfrentaram. Na partida do Campeonato 
Goiano deste domingo (29), mais de 12 mil torcedo-
res foram até o estádio da Serrinha. E enquanto a 
bola rolava em campo e a torcida estava animada, o 
time da Brasil Central trabalhava a todo o vapor para 
levar a melhor transmissão do Campeonato Goiano.
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ABC firma parceria com a Abrasel-GO no 
Goianão 2023 

Durante a transmissão do jogo Goiás e Vila Nova, 
no último domingo (29), no intervalo da partida, foi 
apresentada mais uma novidade na programação 
da TV Brasil Central. O repórter Rodrigo Mateus, que 
acompanha as torcidas durante os jogos, foi ao Bar 
do Piri, em Goiânia, onde entrevistou o presidente 
da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
Seccional Goiás (Abrasel-GO) Danilo Ramos. 
“Gostaria de agradecer a TV Brasil pelo Campeonato 
Goiano, que está mexendo com a cidade intei-
ra”, afirmou. Por meio de parceria firmada entre a 
Agência Brasil Central, a GoiásTurismo e a Abrasel-
GO durante o Goianão 2023, a equipe de reporta-
gem da ABC Central vai passar pelos bares durante 
a transmissão dos jogos para registrar a participa-
ção dos torcedores goianos nos estabelecimentos.

Governo de Goiás entrega materiais escolares e 
uniformes para alunos de Goiânia e Região Metropolitana  

A reportagem da Brasil Central acompanhou a entrega dos kits de materiais escolares e uniformes aos alu-
nos da rede estadual de ensino de Goiânia e da Região Metropolitana, na última segunda-feira (30), em uma 
escola de Senador Canedo, com a presença do vice-governador Daniel Vilela. O cronograma de distribuição 
começou no último dia 18 de janeiro em algumas cidades do interior e se encerrou no início desta semana. 

Mais de 500 mil alunos da rede estadual de ensino receberam materiais escolares e uniformes do Go-
verno de Goiás. Os kits vieram com cadernos, canetas, calculadora, lápis, régua e borracha. Os alunos 
do nono ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio também receberam chro-
mebooks para facilitar os estudos. O Governo do Estado investiu mais de R$ 110 milhões nesta ação. 
 
Segundo o vice-governador Daniel Vilela, o gover-
nador Ronaldo Caiado determinou que ele o re-
presentasse em várias regiões do Estado “neste 
momento em que o Governo oferece materiais de 
altíssima qualidade, tudo o que há de melhor e de 
mais tecnológico para que os alunos possam, ao 
longo desse ano, absorver cada vez mais conhe-
cimento; e para que os profissionais da educação 
possam ter as melhores condições de trabalho”.  
 
Nesta segunda-feira (30) também foi feita a entrega 
oficial do novo Colégio Estadual João Carneiro dos 
Santos, em Senador Canedo. A escola tem capaci-
dade para atender 3 mil alunos do  ensino  médio.
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Toma posse o novo defensor público do Estado 
A reportagem da Brasil Central acompanhou a 
posse do novo defensor público do Estado, Tiago 
Gregório Fernandes. A solenidade foi realizada 
nesta segunda-feira (31), no Centro Cultural Oscar 
Niemeyer, em Goiânia, com a presença do gover-
nador Ronaldo Caiado. O defensor público tem a 
função de garantir o acesso integral e gratuito à 
Justiça para aquelas pessoas que não têm recursos 
financeiros suficientes para pagar um advogado.  
 
O novo defensor público do Estado é graduado em Direito pela UFG e ex-analista do Tribunal de 
Justiça de Goiás. Tiago Fernandes assumiu a gestão do biênio 2023/2024. Ele disse que os desafios da 
Defensoria Pública do Estado são: se consolidar cada vez mais; expandir; chegar até os municípios e às 
comarcas onde ainda não atende; priorizar estratégias para soluções extrajudiciais, evitando a judicia-
lização que acaba sendo mais custosa e mais demorada; e ainda avançar em parcerias e articulações.  
 
O governador Ronaldo Caiado destacou o papel do órgão. “O relacionamento do Governo de Goiás 
com a Defensoria Pública tem sido algo que tem produzido resultados objetivos concretos, princi-
palmente para as pessoas carentes e nas regiões mais necessitadas do Estado de Goiás”,  afirmou.

Mais de 300 atrações goianas agitam 
Claque Retomada Cultural 

O programa Claque Retomada Cultural de incentivo 
à cultura superou as expectativas e levou, nos meses 
de dezembro e janeiro, mais de 30 mil pessoas aos 
shows por ele patrocinados, nessa que é sua segun-
da edição. Foram realizados diversos espetáculos de 
teatro, cinema, dança, artes visuais e música, total-
mente gratuitos, em Goiânia, com mais de 300 atra-
ções, em parceria do governo do Estado com o Sesc 
Goiás. Foram investidos R$ 20 milhões na realização 
dos espetáculos. O Jornal Brasil Central de hoje (1 /2) 
veiculou matéria sobre o assunto, onde todos os en-
trevistados, artistas e espectadores, se mostraram 
muito gratificados e contentes com os espetáculos. 

Coordenadora da Produção Executiva da Claque 
Retomada Cultural, Maressa Stephany disse que 
até os organizadores foram surpreendidos positiva-
mente, com a presença do público e também dos 
artistas. “Tivemos recordes de inscrições em todos 
os polos, em todas as etapas do projeto. No balanço 
que a gente faz destaca a relevância do projeto para 
os artistas e para o público que assistiu aos espetá-
culos”, afirmou. Os artistas participantes foram se-
lecionados por edital e passaram por uma curado-
ria especializada. O projeto vai agora para o interior.
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A TV Brasil Central transmitiu ao vivo, nesta quarta-feira (1º), a posse que marcou o início da 20ª Legis-
latura da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Quarenta e um deputados foram empossados. A so-
lenidade contou com as presenças do governador Ronaldo Caiado e do vice-governador Daniel Vilela. 

Deputados tomam posse e elegem 
Bruno Peixoto presidente da Alego 

O deputado Bruno Peixoto, do União Brasil, foi elei-
to presidente da Alego por unanimidade: 41 votos 
a favor para o biênio 2023/2024. Ele, que foi líder 
do Governo durante a legislatura passada, fez um 
trabalho de articulação para viabilizar a eleição da 
nova mesa diretora. “A população precisa sim acom-
panhar cada dia mais as ações do seu parlamentar. 
Nós recebemos salário, nós somos funcionários, 
então nós temos que prestar contas”, defendeu. 
 
Para esta legislatura foram reeleitos 19 deputados e 
eleitos outros 22. Os partidos com mais cadeiras na 
Alego são o MDB e o União Brasil. Na próxima semana, 
os deputados podem se reunir para votar reformas 
administrativas da Alego e do Governo do Estado. 
 
Durante seu discurso, o governador Ronaldo Caia-
do expressou a alegria de, como governador do 
Estado, poder assistir à posse de uma mesa di-
retora que foi escolhida por unanimidade. “Nun-
ca existiu isso na história da Assembleia Legis-
lativa do Estado de Goiás. É algo que tem que 
ser cumprimentado, não só o presidente, mas 
todos que compõem a mesa, pela capacidade 
de diálogo, articulação e construção”,salientou. 
 
Presente à solenidade, o presidente da Agência 
Brasil Central ressaltou que todos podem se mani-
festar no microfone da TBC. “Tenho muito orgulho 
em falar que o governador Ronaldo Caiado defen-
de a democracia e a liberdade de opinião”,  disse.
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O Vila Nova reencontrou o Grêmio Anápolis na noite desta quarta-feira (1º) no estádio Onésimo Brasi-
leiro de Alvarenga (Oba) para mais uma partida do Campeonato Goiano de Futebol de 2023. O jogo foi 
transmitido ao vivo pela TV Brasil Central e também pelas rádios Brasil Central AM e RBC FM. Foi a pri-
meira vez que as duas equipes se enfrentaram desde a decisão do Goianão 2021, vencida pelo visitante.  

Vila Nova e Grêmio Anápolis empatam em 0X0 

A bola começou a rolar no Oba às 19h30. Mesmo com os acréscimos nenhuma equipe conse-
guiu abrir o placar e o jogo terminou empatado em 0X0. Na entrevista coletiva após o jogo, o téc-
nico Claudinei Oliveira disse que não era hora para desespero e explicou que espera pela recu-
peração do time. “A gente tem que ter equilíbrio no momento de fazer caça às bruxas, procurar 
culpados, não. (...) Foi um jogo hoje que a gente produziu para vencer e não venceu”,  argumentou.

A jornalista Cida Almeida, do time da Brasil Central, 
é poeta e estreou esta semana como atriz, ence-
nando o monólogo “Mesa Posta Com Rosa”, no Te-
atro SESC Centro, em Goiânia, dentro do programa 
Claque Retomada Cultural. Nas redes sociais, a jor-
nalista Tacilda Aquino escreve que a peça faz uma 
leitura cênica do romance “Grande Sertão: Vere-
das”, de João Guimarães Rosa, “tendo como recorte 
o primeiro encontro de Riobaldo e Diadorim. A vi-
vência parte do gesto, da voz, da presença compar-
tilhada no ato cênico”, diz. Conhecedora emérita do 
poeta e escritor Mário de Andrade, Cida estreou na 
poesia nos anos 2.000, com o livro “Flor da Pedra”.

Jornalista da Brasil Central estreia como atriz 
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Estreia na TV Brasil Central às 8h30 deste sábado (5) o novo programa O tal do Compliance, fruto de parce-
ria entre a Agência Brasil Central (ABC) e a Controladoria Geral do Estado (CGE). Ele será apresentado pelo 
controlador-geral do Estado de Goiás, Henrique Ziller, terá periodicidade semanal e duração de 30 minutos. 
 
O objetivo do programa é ajudar o cidadão goiano a compreender o Programa de Compliance Públi-
co (PCP), instituído pelo Governo do Estado em 2019, que tem auxiliado as secretarias, autarquias, fun-
dações e empresas estatais a adotarem boas práticas de gestão na administração pública estadual. 

Programa O tal do Compliance estreia 
neste sábado (4) na TBC 

Henrique Ziller, em um dos episódios do programa entrevistará servidores e outros atores que atuam 
nessa área de Compliance, para explicar ao telespectador que esta palavra complicada, na verdade, traduz 
conceitos muitos simples e importantes para a gestão do dinheiro público. “A ideia do programa é jus-
tamente explicar do que se trata este Compliance, que é um importante programa de governo”, explica. 
 
O presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior, reforça que essa é uma das missões da autarquia: 
levar informações aos goianos sobre as ações governamentais, sendo que o programa Compliance é um 
importante programa que alia a ética e as boas práticas de gestão na administração pública estadual, para 
garantir melhor uso do dinheiro público e serviço público de qualidade prestado aos cidadãos. “Vamos aju-
dar a explicar melhor o que é Compliance e o que ele pode fazer para melhorar a vida de todos nós”, destaca. 
 
O roteiro, produção e direção do programa são de responsabilidade da assessoria de comunicação 
da CGE-GO. Já a edição e a pós-direção serão realizadas pela equipe do Departamento de Conteúdo 
da TBC. O tal do Compliance também poderá ser conferido no canal do YouTube da TV Brasil Central.

O Boa Noite Goiás, comandado por Paulo Beringhs, recebeu nesta terça-feira (31), o secretá-
rio de Estado da Retomada, César Moura, que falou sobre o Claque Retomada Cultural. O pro-
jeto teve início em dezembro de 2022 e está em sua segunda etapa, com mais de 300 apre-
sentações de dança, música e diversas manifestações artísticas e em várias cidades goianas.  

Claque Retomada Cultural e novo reitor do Santuário 
de Trindade são temas do Boa Noite Goiás 

O presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo 
Júnior, também participou do programa e re-
lembrou a programação da autarquia, que va-
loriza os artistas goianos, como o TBC Pop, 
Programa de Quinta, #TBC e Estúdio RBC.   

No domingo (5), o entrevistado do Boa Noite Goiás 
é o novo reitor da Basílica Santuário do Divino Pai 
Eterno, de Trindade, padre Marcos Aurélio Martins. 
Entre outros assuntos, o programa vai abordar as 
obras da nova basílica e as novidades para a Romaria 
do Divino Pai Eterno de 2023. O programa Boa Noite 
Goiás de domingo vai ao ar às 22 horas, mas pode ser 
conferido também pelo canal da TBC no Youtube.
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A Pinacoteca da Agência Brasil Central (ABC) ganha a primeira obra para seu acervo, uma tela 
cedida pelo artista plástico e poeta Valdir Ferreira, ex-presidente da Associação Goiana de Ar-
tes Visuais (Agav). Valdir é artista plástico desde a década de 1960 e recentemente visitou a ABC, 
juntamente com o também artista plástico Pedro Galvão, atual presidente da Agav, e foram cicero-
neados pelo arquiteto e artista plástico dek (Alan Kardec), que é funcionário da ABC e idealizador da 
pinacoteca. O Jornal Brasil Central Edição da Noite de hoje (2/2) veiculou matéria focando o traba-
lho de Valdir Ferreira, em seu atelier, e mostrando a obra que foi cedida por ele à Pinacoteca da ABC.

Valdir afirmou que a iniciativa é muito importante e parabenizou a ABC, o presidente Reginaldo Júnior 
e o artista dek, que faz parte da Agav, e idealizou o projeto. “É importante também porque ela (a pinaco-
teca) vai trazer uma visibilidade maior para os artistas. Nós temos poucos espaços aqui no estado para o 
artista mostrar sua obra, principalmente com o advento pandêmico, pelo qual passamos recentemente, 
e foi muito difícil para os artistas mostrarem e venderem suas obras”, disse Valdir. A obra escolhida por 
ele foi feita há 23 anos e já fez parte recentemente de uma exposição em São Paulo com o tema indígena. 

Pinacoteca da Brasil Central ganha 
a primeira obra 

Educação é Pop 
O TBC Pop desta terça-feira (31) aproveitou a vol-
ta às aulas para debater o desenvolvimento do 
ser humano, de suas potencialidades, habilidades 
e competências por meio da educação. A apre-
sentadora Mariana Gidrão recebeu convidadas 
especiais para falar sobre um dos meios mais im-
portantes para o desenvolvimento de uma socie-
dade. A educação abre portas, desenvolve o senso 
crítico e garante a dignidade. Além disso, o direito 
à educação é um dos direitos básicos do ser hu-
mano. O tema foi debatido com as participações 
da secretária de Estado da Educação de Goiás, 
Fátima Gavioli, da psicóloga Telma Rezende e da 
pediatra Ana Márcia Guimarães. O programa con-
tou ainda com a apresentação musical da canto-
ra Larissa Ribeiro e do musicista Willian  Silveira.
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Os jogos do Campeonato Goiano de Futebol de 2023, realizados nas manhãs de domingo e transmi-
tidos pela Brasil Central, já fazem parte da rotina dos torcedores. No domingo anterior (29), o canal do 
YouTube da TV Brasil Central registrou 33.381 visualizações durante o clássico Goiás e Vila Nova, sen-
do que simultaneamente 3.197 pessoas assistiram à partida. As interações no chat totalizaram 2.773. 
 
E neste domingo (5) tem a transmissão de mais um grande jogo do Goianão 2023, o clássico 
Goiânia e Atlético Goianiense. Os dois times mais tradicionais da capital vão se enfren-
tar no estádio Olímpico, a partir das 10h30. Na TV Brasil Central, a narração será de Alex Ro-
drigues, e nas rádios Brasil Central AM e RBC FM ficará por conta de José Calazans. 
 
O clima do futebol começará ainda mais cedo neste domingo. A partir das 9h30, estará no ar o pro-
grama do pré jogo, com apresentação de Thaís Freitas e a participação da equipe de comentaristas 
esportivos da Brasil Central. Eles vão falar sobre a expectativa para o confronto por parte de jogado-
res, comissão técnica e torcidas. Logo após o apito final do árbitro, será a vez do pós-jogo, com as en-
trevistas e as análises dos principais lances da partida. O jogo pode ser assistido ainda pelo canal do 
YouTube da TV Brasil Central e no aplicativo TBC Flix, que pode ser baixado gratuitamente no celular.

Domingo é dia de jogo do Goianão 2023 na 
Brasil Central: Goiânia x Atlético 
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