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Foto da Avenida Anhanguera na década de 1970, compartilhada na comunidade

GOIÂNIA ANTIGA

CARREIRA IMPOSTO DE RENDA

Aprenda como ser um 
vencedor com dicas do 
coach Luciano Masan

Imagens de décadas de saudade
Comunidade criada no Facebook tem gerado admiração de muitos seguidores com as fotos antigas da cidade

Senador Wilder quer 
elevar dedução com 
gastos em Educação
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Origem das palavras (continuação)*?
1 - Dicionário

Vem do latim dictionarium ou 
dictionarius, dicionário, repertório 
de dictio, que se pronuncia 
“dícsio”, pois esse “t” tem som de 
“s” em latim. É por isso que em 
português se escreve dicionário, 
com “c”, de som equivalente ao 
do “s”. O dictionarium da antiga 
Roma não era de verbetes, 
como os de hoje, mas, sim, de 
expressões, frases, daquilo 
que era dito e como era dito. O 

primeiro dicionário de que se tem 
registro é chinês, feito por Hou 
Chin, em150 a.C. No alvorecer 
do século XVI surgiu o primeiro 
dictionarium de várias línguas, 
cuja língua-base era o latim, obra 
do humanista italiano Ambrogio 
Calepino (1440-1510).

2 - Caneta
Vem do Grego káuna e do 

Latim canna, “talo, cana de 
planta”. Sim, antes se cortava 

um pedaço de planta adequado, 
molhava-se a ponta dele em 
tinta e se escrevia por alguns 
segundos, até a tinta terminar e 
a pessoa ter que mergulhar de 
novo a ponta no tinteiro.

3 - Aspirina
O químico alemão Adolf von 

Baeyer (1835-1917) conseguiu 
sintetizar em laboratório o ácido 
acetilsalicílico sem recorrer à 
planta cujo nome técnico é 

Spiraea, e daí o nome aspirina 
= a (sem) + spir (Spiraea) + ina 
(sufixo que designa substâncias 
químicas). E depois dessa 
invenção, acabou-se a dor de 
cabeça dos descendentes de 
Baeyer.

4 - Ovo
Do latim ovus ou ovum, que 

significa “ovo”.
Alguns etimologistas 

acreditam que antes de chegar 

a forma latina, a palavra ovo era 
conhecida no grego como oon, 
que por sua vez foi derivada do 
Indo-Europeu owyo.

Na biologia, o ovo consiste no 
ovário fecundado da fêmea que é 
expelido do seu corpo, contendo 
substâncias alimentares 
para o embrião que está se 
desenvolvendo em seu interior. 
Os ovos são feitos com materiais 
resistentes, que possam garantir 
a proteção do embrião.

Palavra
CERTA
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Capa 
Xexéu e marmelo

SINÉSIO DIOLIVEIRA

Será mesmo que as redes so-
ciais são as responsáveis pela 
propagação da estupidez que 
anda tomando conta das pesso-
as como alguns andam dizendo 
por aí? Na verdade, a imbelicida-
de sempre existiu. As redes so-
ciais tão-somente se tornaram o 
canal para exteriorização dessas 
manifestações, norteadas pela 
falta de bom senso e a excessiva 
dosagem de narcisismo, muitas 
vezes de maneira mais espalha-
fatosa possível. Mas, como cada 
um tem o seu nariz, Caetano Ve-
loso certamente acerta ao dizer 
que “cada um sabe a dor e a de-
lícia de ser o que é”. Afinal, o que 
ridículo para fulano pode não ser 
para sicrano nem para beltrano.  

Antes não havia uma vitri-
ne virtual para que os besteróis 
fossem exibidos. Televisão, rádio 
e jornal impresso, únicos canais 
existentes, peneiravam tudo o 
que lhes era enviado pelos teles-
pectadores e leitores respectiva-
mente. E junto a isso, a escassez 
de espaço para a publicação de 
tudo que era encaminhado a es-
ses veículos. Ao contrário de hoje, 
em que acontece muitos exage-
ros e críticas infundadas, soltar 
os cachorros em políticos corrup-
tos era algo impossível.

No entanto nem tudo que é 
publicado nas redes deve ter a li-
xeira como destino. Há muita coi-
sa boa circulando gratuitamente. 
Há inúmeras páginas buscando 

a divulgação de manifestações 
artísticas mais variadas. E aqui 
cabe, por exemplo, citar a “Goiâ-
nia Antiga” do Facebook, na qual 
são mostradas fotos antigas da 
cidade de diversas décadas, que 
são enviadas por amigos da pró-
pria página, que, na justificativa 
de sua criação, busca oferecer 
“entretenimento, curiosidade, 
pesquisa, memória e história”.

Para comprovar os objetivos 
buscados, só existe uma ma-
neira:  que é o leitor, caso esteja 
envolvido nas teias diversas das 
redes, ir  à página. Lá, muitas fa-
ces de Goiânia serão mostradas 
ao longo de décadas de sua his-
tória. Os internaturas saudosis-
tas ficaram tocados com o que 
encontraram.  A foto de fundo 
da página (no topo desta página) 
mostra a Praça do Bandeirante 
na década de 1960. Também na 
mesma praça, outra foto exibe 
uma corrida de motos.

A página “Goiânia Antiga” 
acertou ao mostrar também 
uma foto do livro do repórter-
-fotográfico Hélio de Oliveira: 
“Eu vi Goiânia Crescer”, no qual 
contém registros dos anos 50, 
60 e 70. Seu acervo com mais 
de 30 mil fotos abrange o tem-
po em que trabalhou com o pre-
sidente Juscelino Kubitscheck e 
os governadores Pedro Ludovi-
co, Mauro Borges e Ary Valadão. 
Não há nenhuma foto de Goiâ-
nia, de autoria de Hélio, dispo-
nibilizada aos amigos da página, 
apenas a do livro dele. 

FACEBOOK

‘Goiânia Antiga’ mostra retratos 
da cidade de várias décadas

*: Palavras extraídas do site: dicionarioetimologico.com.br
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IMPOSTO DE RENDA

Senador Wilder quer ajudar 
quem investe em Educação
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O senador Wilder Morais 
quer elevar o valor dos gastos 
em educação dedutível no Im-
posto de Renda. Gastos estes 
relacionados a pagamentos 
de despesas de instrução do 
contribuinte e de seus depen-
dentes. Nesse sentido, Wilder 
apresentou emenda parlamen-
tar que eleva o valor, que atual-
mente é de R$ 3.375,83, para R$ 
5.502,00.

Segundo Wilder, “a edu-
cação é um pilar estratégico 

para um país que pretenda se 
desenvolver como nação”. Na 
justificativa de sua emenda, o 
senador se vale de estudo re-
alizado pela EY (antiga Ernst 
& Young), para apontar que “o 
Brasil, atualmente, ocupa as 
últimas posições no incentivo 
à educação por meio da de-
dução no Imposto de Renda”. 
E mais: num cenário que en-
volve 20 países, conforme es-
tudos da entidade consultora, 
“o desconto no IR dos brasi-

leiros com gastos com ensino 
privado representa menos da 
metade do valor permitido nos 
Estados Unidos, e que, em al-
guns países latino-americanos 
como Peru, Paraguai e Vene-
zuela, a dedução é integral”. 
Para o parlamentar, “o Brasil 
precisa envolver também nos 
gastos dedutíveis as despesas 
com compra de livro, aulas de 
inglês e informática, o que já 
é procedimento adotado em 
muitos países”.

EFICIÊNCIA
Sobre o Plano Nacional de 

Educação aprovado pelo Con-
gresso, que eleva, de forma 
gradual, a 10% do PIB os gas-
tos da União, Estados e Mu-
nicípios com o setor até 2025, 
Wilder ressalta que o aumen-
to é muito louvável. Ele, en-
tretanto, salienta que, “além 
disso, é necessário algo mais 
essencial: que são as unidades 
da Federação aprimorarem a 
gestão nos gastos”.

O governador Marco-
ni Perillo assinou ontem 
a abertura de crédito do 
Programa Rodovida Ma-
nutenção e Conservação 
– Fase 2, da Agência Goia-
na de Transportes e Obras 
(Agetop), no valor de R$ 212 
milhões, para serem inves-
tidos em Goiás ao longo de 
2016. No total, a ordem de 
serviço vai abarcar 21,7 mil 
quilômetros de rodovias 
estaduais. Os trechos já 
foram licitados e a Agetop 
pretende iniciar frentes de 
trabalho em fevereiro.

 “Em nenhum momen-
to da história de Goiás, em 
um ano atípico de crise, o 
governo destina um valor 
de R$ 212 milhões. Nós con-
seguimos chegar, no máxi-
mo, a R$ 6 (milhões) ou R$ 
8 milhões por mês. Agora, 
extraindo o mês de janei-
ro, nós investiremos rigo-
rosamente cerca de R$ 20 
milhões por mês na manu-
tenção e conservação de ro-
dovias”, anunciou Marconi.

O vice-governador José 
Eliton destacou o empenho 
da Agetop na viabilização 
dos recursos. “A Agetop 
fez uma transformação na 
infraestrutura do Estado. 
A Agetop tem feito um tra-
balho de excelência na ca-
pital e em todas as regiões 
do Estado. No ano passa-
do, precisou contingenciar 
investimentos em virtude 
de uma crise sem prece-
dentes na história do País. 
Mas, agora, após as medi-
das sérias de ajustes fiscais 
implementadas pelo go-
vernador Marconi Perillo, 
consegue o Governo reunir 
as condições adequadas 
para retomada de todas as 
obras de construção e re-
construção”.

ALTO HORIZONTE

RODOVIAS

Destaque na economia goiana

Marconi autoriza 
R$ 212 milhões 
para manutenção 
e conservação

Com seus quase 6 mil ha-
bitantes, Alto Horizonte é um 
dos municípios mais importan-
tes do Estado quando o assun-
to é economia. A mineração é a 
principal atividade econômica 
da cidade, que viu sua popu-
lação dobrar em poucos anos, 
transformando-a em referên-
cia econômica em todo Estado.

Braço da multinacional 
Yamana Gold, a Mineração 
Maracá extrai ouro e sulfeto 
de cobre da mina local, o que 
transformou a economia, le-
vando o município (em 2009) a 

ostentar o maior PIB (Produto 
Interno Bruto) per capta dos 
municípios goianos, além de 
registrar o maior crescimento 
do PIB no Brasil, ficando em 
nono lugar em todo o País. A ci-
dade chegou a receber a visita 
da presidente Dilma Rousseff, 
quando ela era ministra de Mi-
nas e Energia e acompanhou o 
lançamento das obras para im-
plantação da planta industrial 
da mineradora.

Desde então, o município 
não parou mais de crescer, 
com obras importantes nas 

áreas de educação e saúde. 
O senador Wilder Morais pa-

rabeniza a população de Alto 
Horizonte pelo aniversário de 
25 anos de emancipação políti-
ca e destaca que o município é 
um exemplo a ser seguido pelos 
demais, com suas realizações e 
força econômica destacadas. 

Além de Alto Horizonte, 
também comemoram aniver-
sário em 16 de janeiro Caste-
lândia (25 anos), Jesúpolis (25 
anos), Nova Iguaçu de Goiás 
(25 anos) e Professor Jamil (22 
anos).
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Senador Wilder Morais em audiência com prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilella, em 
Brasília. Wilder destinou, para 2016, emenda de R$ 400 mil para construção de praças na cidade

Prefeito Jakes de Paula e o senador Wilder, que destinou 
emenda de R$ 100 mil para saúde a básica de Rubiataba

PRAÇAS PARA APARECIDA DE GOIÂNIA ATENÇÃO À SAÚDE DE RUBIATABA

O personal coach Luciano 
Masan lançou o livro “4 passos 
para mudar sua vida” (edito-
ra Kelps, 103 páginas) com um 
foco: fazer com que as pessoas 
descubram seu potencial.

Considerado um dos maio-
res especialistas em vendas do 
mercado em Goiás, o profissio-
nal é palestrante e tem atuado 
para formar equipes e motivar 
funcionários.

Sociólogo, Luciano Masan é 
instrutor e palestrante. Ele tem na 
ponta da língua uma série de di-
cas e sugestões para que o profis-
sional aumente as vendas e que 
as empresas possam superar di-
ficuldades.  Suas regras, todavia, 
valem não apenas para vendedo-

res, diz o autor. “Qualquer pessoa 
que deseja vencer”, fala.

Conforme Masan, é necessá-
rio que cada pessoa procure des-
pertar o potencial para atingir o 
sucesso. “Quando uma semente 
está dormindo no solo do cerra-
do precisa de algo para quebrar a 
sua dormência e uma  das coisas 
importantes para despertá-la é a 
água. Assim também, seu poten-
cial é como uma semente ador-
mecida”, diz o autor, que visitou 
a equipe do jornal Cerrado para 
divulgar seu trabalho.

 
PALESTRAS

Luciano já realizou palestras 
em empresas como Faculdades 
Objetivo, Correios, John Deere, 

Votorantim Metais, Liquigás, Jean 
Darrot e também Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Goiás.    

Uma das dicas de seu livro diz 
respeito ao fato da pessoa ser 
persistente. Não raro, quem tenta 
algo, como empreender ou passar 
em um concurso, costuma desis-
tir logo após o primeiro fracasso.  
“É preciso lembrar que os maiores 
empresários fracassaram uma ou 
duas vezes”, diz o personal coach.

Luciano Masan explica que 
persistência é uma característica 
essencial para quem vai dar certo 
e vencer. “Não existe dom. Exis-
tem esforço e dedicação. E persis-
tir é essencial. Precisamos aguen-
tar a luta cotidiana até alcançar os 
melhores resultados”.

CARREIRA

Você quer vencer?  
Personal coach diz como

Masan: “Não existe dom. Existem esforço e dedicação”

Um gigante da comunicação na Pedra Grande FM

No ar desde 1998, a Pedra Grande FM 
sofreu, ao longo dos anos, mudanças 
em seu nome. Já foi chamada de Kadima 
FM e, após uma votação feita nas redes 
sociais, se tornou Pedra Grande, tradução 
do nome da cidade em que está instalada: 
Itauçu = Ita (pedra) + uçu (grande).

Quem informa é o apresentador e 
locutor Johnathan Moreira, que, aos 
12 anos de idade, já participou de uma 
promoção de uma rádio. “Fui ao estúdio 
depositar cupons para participar da 
promoção. Curioso, entrei no estúdio e 
fiquei deslumbrado. Pedi ao diretor da 
rádio para contar piadas e ele aceitou”.

Foi “contratado” e, logo na primeira 
semana, convidado a deixar o quadro de 
piadas e se tornar uma espécie de co-
apresentador de um programa sertanejo. 
“Logo já estava apresentando sozinho. 
Só me afastei da emissora meses depois. 
E, nove anos mais tarde, fui indicado para 
ser o novo diretor da rádio, cargo que 
ocupo atualmente”. 

O diferencial de Johnathan é que 
ele buscou se capacitar ainda mais 
para o cargo. E foi cursar Jornalismo. 
Ele diz que era uma criança  

desinibida e falante. Ou seja, um 
comunicador nato.

“Desde pequeno tinha uma queda 
por comunicação. Era muito. Pegava as 
fitas cassetes da minha avó e gravava 
minha voz para ficar ouvindo. Já 
brincava de radialista e falava sozinho 
em frente ao espelho”. 

O segredo do sucesso de aperfeiçoar 
o dom que veio do berço e transformá-lo 
no profissional que hoje é referência em 
conhecimento e informação em Itauçu, 
Johnathan o revela: “Aprendi a ler muito 
cedo e lia de tudo”.

Ele diz que escolheu cursar Jornalismo 
porque vê no curso oportunidade de 
adquirir bagagem para atuar em rádio, 
TV e na publicidade. Ele conta que 
sempre gostou de observar outdoors e 
se apaixonou “pela propaganda e pela 
estratégia que fica por trás dela”. 

A oportunidade de conhecer melhor 
o que está “por trás da propaganda”, 
Johnathan diz ter encontrado na 
faculdade. “Estou apenas no início do meu 
curso e quero colocar em prática tudo que 
tenho aprendido”, garante ele, que tem na 
Pedra Grande FM “um grande laboratório”. 

O sucesso de seu trabalho como 
comunicador fez com que fosse 
convidado para ser secretário de 
Comunicação na prefeitura de Itauçu. 
Sorte da prefeitura, que terá suas 
ações divulgadas com perfeição e 
ética jornalística. E mais sorte ainda 
da população, por ser informada por 
um profissional dono de um texto que 
tem  técnica e obedece ao padrão da 
Língua Portuguesa.

Hoje, Johnathan, antes de concluir o 
curso de Jornalismo, já tem experiência 
com jornalismo impresso, webjornalismo, 
rádio e assessoria de imprensa. E ele 
só tem 24 anos. “Mas meu objetivo é 
televisão. Quero trabalhar com aquilo que, 
para mim, é novidade e tão magnífico 
quanto foi o rádio em minha vida”, diz ele.

Para o CERRADO e os ouvintes da 
Pedra Grande FM, Johnathan adianta 
uma novidade: está  projetando 
um novo programa para ir ao ar no 
próximo mês. 

“Uma atração para todos os públicos 
com notícias, participação do ouvinte, 
promoção e muitas músicas”, finaliza 
Johnathan Moreira.

Estação

11


