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Cuidados

Apesar de o índice de 
chuvas ter ficado muito 
abaixo do esperado para 
o período na capital mi-
neira, os cuidados de 
prevenção à prolifera-
ção do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da 
dengue e da Febre Chi-
kungunya, devem ser redo-
brados nesta época do ano. O 
verão é considerado a tempora-
da de risco máximo para a pro-
liferação do mosquito. 

No Buritis, o alerta se faz 
ainda mais necessário, uma vez 
que, nos últimos anos, o bairro 
chegou a apresentar altos ín-
dices de casos confirmados da 
dengue em BH. Entretanto, no 
mais recente LIRAa (Levan-
tamento de Índice Rápido de 
Aedes aegypti), realizado em 
outubro de 2014, o resultado 
foi positivo. O índice registrado 
no bairro pode ser considerado 
baixo, menos de 1%.

De acordo com a médi-
ca veterinária da Gerência de 
Controle de Zoonoses Oeste, 
Joana D’arc Brasilina Fuchs, 

Março é mês de atenção 
redobrada contra a dengue

•  Mantenha bem tampados: cai-
xas, tonéis e barris de água.

•  Coloque o lixo em sacos plás-
ticos e mantenha a lixeira 
sempre bem fechada.

•  Não jogue lixo em terrenos 
baldios.

•  Se for guardar garrafas de vi-

o órgão tem feito de tudo para 
que estes índices caiam ainda 
mais. Contudo, é preciso que a 
população também faça a sua 
parte. “O município realiza o 
monitoramento através de ar-
madilhas ovitrampas, que são 
espalhadas pela cidade e com 
resultados quinzenais. Após 
recolhimento das mesmas, as 
paletas são encaminhadas para 
laboratório para identificação e 
contagem de ovos. A partir dos 
resultados dos monitoramentos 

são desencadeadas as ações de 
intensificação, mobilização e 

até mesmo bloqueios com 
inseticidas. O Buritis 

é monitorado por 
11 ovitrampas, 
sendo que, na 
última semana 
de dezembro 
de 2014, cinco 

positivaram. A po-
pulação pode contribuir 
evitando e eliminando 
possíveis criadouros que 
acumulam água. Vistoriar 

constantemente seus quintais, 
não jogar garrafas pets, latinhas 
e vasilhames em lotes vagos, 
entorno da mata, no córrego do 
Cercadinho e nas obras manter 
carrinhos, latas, tonéis em lo-
cais fechados e sem água”.

CIENTES
O diretor de eventos da 

ABB (Associação de Morado-
res do Bairro Buritis), Paulo 
Gomide, informa que nenhu-
ma campanha específica de 
prevenção será realizada nesta 
época do ano pela associação. 

Para combater a dengue no município, além das ações contínuas realizadas pelo setor de 
zoonoses, é preciso a colaboração de toda a comunidade. Confira algumas dicas importantes 
de prevenção contra o mosquito:

Para ele, todos os moradores 
já estão cientes de suas res-
ponsabilidades no combate à 
dengue. O problema é agir. “Se 
você perguntar a qualquer mo-
rador o que deve ser feito para 
combater o mosquito ele vai te 
responder. O problema é que, 
quando questionado se fazem a 
prevenção em suas casas, mui-
tos mentem, outros dizem que 
falta tempo. A verdade é que a 
maioria das pessoas se preo-
cupa somente quando sente na 
pele”, lamenta.

Os moradores também po-
dem contribuir no combate do 
mosquito da dengue, denun-
ciando qualquer situação irre-
gular, tais como: terrenos aban-
donados com acúmulo de água, 
pneus jogados ao ar livre, entre 
outros. Para denunciar é fácil, 
basta ligar para o telefone 156. 
A denúncia será encaminhada 
para o setor de epidemiologia e 
o mais breve possível os agentes 
de combate a dengue visitarão o 
local realizando a averiguação e 
o que pode ser feito no mesmo.

dro ou plástico, mantenha 
sempre a boca para baixo.

• Não deixe a água da chuva 
acumulada sobre a laje.

•   Encha os pratinhos ou va-
sos de planta com areia até 
a borda.

• Se for guardar pneus velhos 

em casa, retire toda a água 
e mantenha-os em locais co-
bertos, protegidos da chuva.

•  Limpe as calhas com frequên-
cia, evitando que galhos e fo-
lhas possam impedir a passa-
gem da água.

• Lave, pelo menos uma vez 

por semana, recipientes uti-
lizados para guardar água.

•  Os vasos de plantas aquáticas 
devem ser lavados com água 
e sabão, toda semana. É im-
portante trocar a água desses 
vasos com frequência. 

Cláudia Ferreira 
Salum *

 *FonoaudiólogaS e aSSeSSoraS e ConSultoraS em ComuniCação e 
expreSSividade) - FonoaudiólogaS núCleo perSona

Contatos com a coluna através do e-mail: dialogopensesaude@gmail.com
Marisa de Sousa Viana Jesus – fono.marisaviana@gmail.com - (31)8830-5127

 Claudia Ligocki - claudia.ligocki@gmail.com – (31)9892-9767

O QUE ESPERAR 
DO FUTURO?

Antes de ler qualquer texto sobre Orientação Vocacional, é preciso que 
você reflita sobre “O que você espera de sua futura profissão?”, pois sem sa-
ber aonde quer chegar, como decidir qual caminho seguir?

Diante da dificuldade que os jovens e adolescentes apresentam nos 
dias de hoje para realizarem satisfatoriamente a escolha vocacional, é co-
mum eles ficarem inseguros e indecisos. Talvez por medo de fazer uma má 
escolha ou de decepcionar os familiares.

É para trabalhar essas e outras questões que um psicólogo entra em ação. 
Através da Teoria Cognitiva, o profissional irá trabalhar pensamentos disfun-
cionais e crenças de “incapacidade” ou “inferioridade”.       

A Terapia Cognitiva baseia-se no modelo cognitivo, focado no pensamen-
to e levanta como hipótese que as emoções e os comportamentos das pessoas 
são influenciados por sua percepção, maneira pela qual elas interpretam uma 
determinada situação e é expressa através de pensamentos automáticos que 
podem ser funcionais ou disfuncionais. Otimizando o pensamento numa dada 
situação, o sentimento e o comportamento tornam-se mais funcionais.

A dificuldade de escolher uma profissão é a manifestação da falta de habi-
lidade em fazer escolhas no dia a dia, juntamente com um sentimento de baixa 
autoestima muito comum nesta idade.  Essa dificuldade ocorre muitas vezes 
pela preguiça em pensar e pelo excesso de exposição aos meios tecnológicos 
(TVs, computadores, etc).

Para ajudar, é preciso executar os 3 passos fundamentais: 1) dizer o 
que está errado; 2) explicar o porque está errado; 3) pedir alternativas po-
sitivas de comportamento. A partir daí, a proposta é desenvolver no indiví-
duo a capacidade para avaliar cada uma de suas escolhas, respeitando as-
sim o seu desenvolvimento cognitivo. Ele precisa entender que é capaz de 
fazer escolhas. É mais do que apenas decidir qual profissão escolher, mas 
também “definir quem ser ou quem não ser”, “onde estudar”, “com quem 
estudar”, “onde trabalhar”, “qual o retorno financeiro esperado”, “casar ou 
não”, “se gostaria de formar uma família e quando”, etc.

Como a grande variedade de carreiras e profissões conhecidas nos dias 
atuais torna a escolha da carreira desgastante, deve-se levar em conta vá-
rios fatores como a aptidão, a satisfação pessoal, o mercado de trabalho, 
vantagens financeiras, o avanço tecnológico, a conjuntura econômica, a 
faculdade que poderá cursar e etc.

Esse é o papel da orientação vocacional, cujo objetivo é expandir as 
possibilidades de escolha através da percepção dos interesses e aptidões de 
cada um, respeitando suas limitações e descobrindo suas potencialidades.

Mais do que a escolha de uma profissão, a carreira pode significar a 
escolha de uma vida. Pois escolhendo uma profissão, você também está 
escolhendo um grupo a se relacionar, um ambiente à freqüentar, um tipo 
diferente de disponibilidade a oferecer e tudo isso irá, com certeza, in-
fluenciar sua vida.

Exposto isso, fica claro que primeiro precisamos saber quem so-
mos, o que queremos e do que gostamos, para, depois, decidirmos a 
escolha vocacional.

OS PRINCIPAIS criadouros 
são os pneus, latas, vidros, 
garrafas e vasos de flores
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Por Dentro do Bairro 

Matheus Xavier*

Organização 
      em Foco

*matheuS xavier é gerente geral imagem aCademia
graduado em adminiStração

póS-graduado em mBa exeCutivo de negóCioS
e-mail: gerencia@imagemacademia.com.br

Gestão de conflitos
É comum dentro das organizações os conflitos e cabe ao geren-

te desativá-los a tempo, evitando maiores problemas. Essa é uma 
qualidade importante que o gerente deve ter: saber equilibrar todas 
as situações que interferem no processo da empresa e conduzir a 
um caminho de paz e sucesso. Existem abordagens diferentes para 
a administração desses conflitos e nessa coluna irei abordar alguns 
desses caminhos.

O conflito surge das percepções diferenciadas, da interdependên-
cia e dos recursos limitados. Se conseguirmos mudar esses elemen-
tos, os conflitos poderão ser controlados. A essa intervenção damos 
o nome de abordagem estrutural, ou seja, ela reduz a diferenciação 
dos grupos, através de objetivos que podem ser compartilhados ou 
até mesmo através de certos interesses em comum da equipe. Essa 
abordagem também interfere nos recursos compartilhados através de 
sistemas de recompensa e ela reduz a interdependência separando os 
grupos estruturalmente.

Existe também para reduzir conflitos a abordagem do processo 
que é a modificação do processo, ou seja, intervém na causa e no mo-
mento do conflito. Essa abordagem desativa o conflito quando uma 
das partes reage cooperativamente encorajando um comportamento 
menos conflitante. Ocorre também na abordagem ao processo, reu-
niões de confronto entre as partes. Isso acontece quando a etapa de 
desativação já não tem mais valor. A partir daí acontecem reuniões 
saudáveis para discussão e identificação das áreas de conflito.

Temos também como intervenção para eliminar conflitos nas or-
ganizações a abordagem mista, que administra o conflito tanto nos 
aspectos estruturais como nos de processo. Ela adota regras para re-
solução de conflitos, que nesse caso o gerente determina os proce-
dimentos e os limites para que os conflitos sejam trabalhados, além 
disso, cria papéis integradores, onde dentro da própria organização 
surgem terceiras partes, de modo que elas estejam sempre disponí-
veis para ajudar no conflito. O gerente pode assumir um papel inte-
grador sempre que se fizer necessário a intervenção dele.

É preciso entender que a maneira que os envolvidos reagem ao 
conflito pode interferir em toda organização, portanto é necessária 
muita cautela para que o problema seja solucionado para que exista 
qualidade na comunicação da equipe e uma excelente harmonia entre 
toda organização. 

Retificação do título da última coluna (Jan/15): 
APRENDA A FALAR COMO UM LÍDER

Alguns membros do Consep 
(Conselho Comunitário de Segu-
rança Pública), da região Oeste, ao 
qual faz parte o Buritis, estiveram 
reunidos na sede da 126ª Cia de 
Polícia Militar para debater alguns 
problemas relacionados à seguran-
ça pública do bairro e também in-
formar as novidades em relação 
aos trabalhos realizados no setor. O 
ponto de maior discussão envolveu 
a praça localizada na Rua Ernani 
Agrícola. De acordo com morado-
res, já há algum tempo, o local tem 
sido utilizado como ponto de en-
contro de jovens para bebedeira e 
consumo de drogas, o que, muitas 
vezes, resulta em muita gritaria e 
brigas. Tenente Lívia, comandante 
do setor Buritis, garantiu intensi-

Moradores que residem pró-
ximos ao terreno existente ao lado 
da caixa d’água da Copasa, na Rua 
José Hemetério Andrade, estão pre-
ocupados com a existência de carros 
sucateados, que parecem ter sido 
abandonados no local. O receio é 
de que o terreno esteja sendo utili-
zado como desova de carros rou-
bados. Em contato com a 126ª Cia 
de Polícia Militar, a reportagem do 
JORNAL DO BURITIS recebeu a 
informação de que eles já estavam 
cientes do fato, uma vez que a rua 
recebe um policiamento constante. 
De acordo com as informações, o 
terreno é particular, tanto que está 
todo cercado e fechado com corren-
te e cadeado. Em relação aos veícu-

Carnaval no Paragem
Em comemoração ao carnaval 2015, o Shopping Paragem 

promoveu em seu segundo piso um espaço gratuito com ofici-
nas infantis temáticas e bailinho de carnaval. Nos dias 10, 11 e 
12 de fevereiro as crianças da região puderam se divertir com 
oficinas de confecções de máscaras, pinturas, artesanatos, de-
senhos, entre outros, e ainda no dia 12 ocorreu o tão esperado 
bailinho de carnaval com fantasias, confetes, desfiles e marchi-
nhas. Uma verdadeira festa. Segundo Ana Carolina, coordena-
dora do evento, foi um grande momento de diversão para toda 
a família. “As crianças puderam se divertir e os pais aproveita-
ram para fazer suas compras”.

ficar a frequência dos militares na 
praça, mas pede para que a popu-
lação denuncie algum caso suspei-
to junto ao 190 para que a polícia 
tenha condições de fazer uma abor-
dagem mais adequada. Os mem-
bros do Consep também solicita-
ram uma melhora na iluminação 
pública do bairro. Inspetor Souza, 
representante da Guarda Municipal 
da região, se comprometeu a levar 
a reivindicação às autoridades com-
petentes. 

Mas, o encontro também serviu 
para a divulgação de importantes 
informações. Através de uma par-
ceria entre Consep e Polícia Militar, 
as principais ruas do Buritis irão 
começar a receber as instalações 
das câmeras do Olho Vivo, o que, 

Reunião do Consep 

sem sombra de dúvidas, irá passar 
um sentimento de maior segurança 
aos cidadãos. “Esta é uma luta anti-
ga do Consep e que, com muita ale-

gria, digo que está chegando, com 
sucesso, ao seu final”, comemora 
a presidente do Conselho, Cláudia 
Márcia Belézia.

los, foi feita uma consulta de seus 
documentos e nenhuma irregulari-
dade foi encontrada. Diante destas 
informações, a preocupação se volta 
para o risco de dengue, pois a água 
da chuva se acumula nas ferragens 
dos veículos. Em contato com o 
serviço de zoonoses da prefeitu-
ra, a informação é de que eles não 
podem entrar em um terreno parti-
cular sem a permissão do proprie-
tário. Entretanto, uma notificação 
quanto a possíveis irregularidades 
é deixada no local. Caso nenhuma 
atitude seja tomada, outros órgãos 
de fiscalização, como a vigilância 
sanitária, serão acionados e o pro-
prietário pode ser multado, bem 
como os veículos recolhidos.

DESOvA?



11Março de 2015
EDITORIAL | OPINIÃO |  LAZER | EDUCAÇÃO | POLÍTICA | ESPECIAL |  CULTURA | POLUIÇÃO | SAÚDE | SERVIÇOS | IMÓVEIS | PAINEL | TENDÊNCIA | SEGURANÇA 

 Meio Ambiente

No próximo dia 22 de março 
será celebrado o Dia Mundial da 
Água. A data foi criada pela ONU 
- Organização das Nações Unidas 
– há 23 anos com objetivo de au-
mentar as discussões sobre os di-
versos temas relacionados a este 
importante bem natural e, princi-
palmente, a sua preservação. E o 
Brasil nunca debateu tanto o as-
sunto como nos últimos meses. O 
país passa pela pior crise hídrica de 
sua história e, em diversos lugares, 
a população sofre com a falta de 
água em suas torneiras. Nada mais, 
nada menos, que 17 dos 18 maio-
res reservatórios do país estão em 
níveis mais baixos do que durante 
a última crise hídrica de 2001. No 
Buritis, um dos bairros mais afeta-
dos pela falta de abastecimento na 
capital, muitos cidadãos estão fa-
zendo a sua parte e buscando esta 
tal economia de 30%.

No salão de beleza Gil e Fabis 
a escassez de água levou os fun-

Dia Mundial da Água deverá ser
o mais lembrado na história

Empresários e moradores do Buritis se reinventam para economizar
cionários a tomar algumas impor-
tantes medidas de economia. O 
tempo em que se lavava o cabelo 
duas ou três vezes, com direito a 
massagem e água morna, ficou 

para trás. Douglas Silas Silva diz 
que, agora, sugere às clientes corte 
a seco e pede para que, se possí-
vel, cheguem com a cabeça lava-
da. “Algumas não concordam e 

Lava-Jato e condomínio na economia
tros por dia de consumo gastei com 
o sistema cerca de R$3 mil, e com a 
reutilização da água mais R$1,5 mil. 
Além de preservar a natureza, irei ga-
rantir uma boa economia no futuro”.

E a preocupação de Luiz Car-
los não é só no seu empreendimento 
não! Em casa ele também já tomou 
medidas para economizar água, com 
a criação de sistemas que reutilizam 
a água da máquina de lavar e também 
da chuva que desce pela calha. Com 
esta água, realiza alguns serviços do-
mésticos como limpeza de terreiros e 
encher a piscina. “O coletor da água 
da chuva fiz com uma garrafa pet e 
uma mangueira. Da máquina apenas 
liguei a saída a uma caixa d’água. 
Como bom pescador sempre fiquei 

muito triste em ver os rios poluídos. 
Por isso, sempre me preocupei com a 
preservação da água”.

Assim que se falou em crise da 
água na capital, os moradores da Rua 
Bartira Mourão já começaram a sentir 
na pele o problema. Desde o ano pas-
sado, eles sofrem com a interrupção 
no fornecimento de água e precisaram 
encontrar formas de superar a situa-
ção. A primeira reação foi a compra 
de caminhões-pipa. Contudo, os mo-
radores viram a necessidade de fazer 
um consumo responsável da água e, 
eles próprios, criaram algumas formas 
de economizar. No Edifício Aripuanã 
grandes ideias já foram elaboradas. 
“A primeira coisa que nós fizemos foi 
diminuir o sistema de lavação do piso 

a gente tem que respeitar, mas a 
maioria entende a situação e até 
elogiam a nossa postura. Chega-
mos até mesmo a indicar produtos 
para que elas economizem água 
em casa”. 

Em relação à limpeza do salão, 
Douglas afirma que já há alguns 
meses a lavagem é feita com bal-
des e pano úmido. “A manguei-
ra está praticamente aposentada. 
Aqui economia de água é palavra 
de ordem”, ressalta o cabeleireiro.  

Mesmo em tempos de crise 
hídrica seria inimaginável pensar 
em uma lavanderia economizando 
água, afinal, o líquido é a sua prin-
cipal matéria-prima. Pois bem, 
acredite, isto acontece! Na Qua-
lity Lavanderia há algum tempo 
se utiliza o tão propagado sistema 
de lavagem a seco que, em média, 
proporciona uma economia de 18 
litros de água por quilo de roupa, 
se comparada ao uso em uma la-
vadora comum. 

ECONOmIzAR águA sempre foi 
uma preocupação de Luiz Carlos

máquINA moderna para lavagem de roupas a seco

FERNANdO dEStACA medidas 
para reduzir consumo em prédio

dOugLAS aposentou a 
mangueira do salão

Gislene Costa, sócia da lavan-
deria, revela que o grande proble-
ma da lavagem a seco é o alto custo. 
O preço do galão do produto quími-
co utilizado, hoje é de R$2 mil. An-
tes da crise ele girava em torno de 
R$1,2 mil. Além disso, um técnico 
precisa fazer a limpeza das máqui-

nas para não deixar que a borra do 
produto vá para a rede de esgoto. 
“Realmente fica mais caro do que a 
lavagem tradicional com água, mas 
a preocupação com o meio ambien-
te sempre esteve entre as prioridades 
de nossa lavanderia. Felizmente, a 
maioria de nossos clientes também 
tem esta preocupação”.

Segundo Gislene, ao optar por 
lavar uma determinada quantida-
de de roupas com as máquinas 
industriais das lavanderias, os 
clientes economizam ao menos 
80 litros de água por lavagem. 
“Se você levar em consideração 
uma família média, com um ca-
sal e dois filhos em idade esco-
lar, que vai utilizar essa máquina 
com uma boa frequência, você 
vai ter três ‘maquinadas’ por 
semana para poder lavar toda a 
roupa da família. Então, trazendo 
para a lavanderia seriam econo-
mizados, por semana, em torno 
de 240 litros de água”.

aqui do prédio. A gente também vai 
tentar colocar algumas caixas d’água 
para coletar água de chuva para, jus-
tamente, fazer este serviço de limpeza, 
além de regar plantas. Também pre-
tendemos colocar redutores de vazão 
de água nos chuveiros e torneiras dos 
apartamentos. Se conseguirmos im-
plantar todas estas medidas, acredito 
que teremos uma redução entre 20% 
e 30% do nosso consumo”, afirma o 
síndico Fernando Luiz de Moraes.

Uma sugestão do JORNAL DO 
BURITIS, não só para o dia 22 de 
março, mas também nos outros 364 
dias do ano, é que precisamos to-
mar atitudes em nosso dia-a-dia que 
colaborem para preservação deste 
bem natural. 

Quem também está muito atento 
à crise hídrica é o empresário Luiz 
Carlos Diniz, dono de dois lava-ja-
tos no Buritis. Bem antes de chegar 
a este patamar ele já se preocupava 
com a preservação da água. Há qua-
tro anos implantou em seus estabe-
lecimentos o Sistema Separador de 
Sólidos, Água e Óleos, que devolve 
para a rede da Copasa a água que 
utiliza, sem resíduos sólidos e óleo. 
Agora, foi além. O sistema passa-
rá por mais um tratamento, que será 
capaz de devolver para o lava-jato a 
água limpa, quando será reutilizada. 
“Eu vou ter uma economia de mais 
ou menos 70% desta água toda uti-
lizada. E o investimento é bastante 
acessível. Para a demanda de mil li-
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Os filhos cresceram, saí-
ram de casa e a aposentado-
ria chegou. E agora? Como 
aproveitar o tempo livre? Para 
muitos, essas mudanças anun-
ciam que chegou o momento 
de ficar quieto em casa, curtir 
a família e descansar. Mas nos 
últimos tempos com o aumento 
da qualidade e expectativa de 
vida, essa imagem das pesso-
as que chegam a terceira idade 
mudou. Atualmente, o que não 
faltam são atividades desenvol-
vidas e pensadas para o bem 
estar, a saúde e a socialização 
na “melhor idade”. 

Para as pessoas acima de 
50 anos que buscam atividades 
intelectuais, artísticas, físicas 

Viver a melhor idade de
forma ativa é essencial
Escola da Maturidade do UniBH está com matrículas 

abertas. Aulas começam dia 03 de março

e acadêmicas, a Escola da Ma-
turidade do UniBH está com 
inscrições abertas para novas 
turmas. As aulas começam dia 
03 de março no campus Estoril. 

Os alunos têm acesso a toda 
infraestrutura do UniBH como 
salas de aula, laboratórios de 
informática, clínica escola e os 
específicos das áreas de conhe-
cimento como piscinas, auditó-
rios, academia, biblioteca, entre 
outros. Para o primeiro semestre 
de 2015 as disciplinas ofereci-
das no campus Estoril são: Espi-
ritualidade; gastronomia, infor-
mática; espanhol; francês ; artes 
e cultura ; teatro; pilates e dan-
ça. Além das aulas, os alunos 
participam de atividades extra-

classe como excursões, visitas a 
museus, assistem a espetáculos 
teatrais, de dança e música. 

De acordo com Luciana 
Freitas, coordenadora da Esco-
la da Maturidade do UniBH, as 
atividades oferecidas propor-
cionam saúde, reintegração so-
cial e elevação da autoestima. 
“Temos a meta de contribuir 
com o envelhecimento saudá-

vel e a melhoria da qualidade 
de vida de nossos alunos”, diz. 
Ela destaca ainda que, mais 
importante do que acrescentar 
anos à vida, é acrescentar vida 
aos anos. “Muitos dos alunos 
que se matriculam são apo-
sentados, viúvas, pessoas que 
buscam se atualizar, melhorar a 
saúde física, emocional e fazer 
novas amizades”, conta.

As aulas no campus Estoril acontecem às 
terças e quintas das  13h às 17h10. 
A matrícula pode ser feita presencialmente na 
Avenida Mário Werneck, 1.685 
– portaria 1 em horário comercial. 
Outras informações no 
telefone (31) 3319-9232, pelo 
e-mail: maturidade@unibh.br ou pelo 
site www.unibh.br/extensao. 

Depois de um ano desgas-
tante, de muito trabalho, nada 
mais justo do que tirar mere-
cidas férias e programar uma 
bela viagem com a família ou 
amigos. Só que, infelizmente, 
nem sempre as férias são um 
período para deixar as preocu-
pações de lado. 

Seja em qualquer período 
do ano, a criminalidade tem 
tomado conta de todo o nos-
so país e gerado uma inversão 
de valores dentro da socie-
dade. Enquanto os bandidos 
ficam nas ruas, o cidadão de 
bem se torna um prisioneiro 
em sua casa. E, se as autori-
dades competentes não con-
seguem solucionar o proble-
ma, cabe ao cidadão tomar 
suas medidas para garantir a 
segurança de sua família e de 
seus bens. Um imóvel vazio é 
um prato cheio para a ação de 

Segurança do imóvel deve ser redobrada na hora de viajar

marginais, por isso, todo cui-
dado é pouco.

Uma das orientações para 
manter a residência segura é 
a instalação de equipamentos 
como cerca elétrica, alarme e 
câmeras de vigilância. Na re-

gião do Buritis a empresa Ras-
trônica Segurança Eletrônica 
presta um grande serviço no 
segmento. De acordo com o 
consultor em segurança, Ra-
fael Barbosa Lopes, hoje em 
dia, existem sistemas ultra-

modernos que garantem a má-
xima segurança do imóvel. 
“Hoje o mais importante é a 
qualidade da imagem, porque 
na hora que você mais pre-
cisa do investimento ele tem 
que dar o retorno. Nós temos 
um sistema de câmeras IP, 
que mostram detalhadamente 
o rosto dos invasores e isto, 
claro, facilita o trabalho da 
Polícia Militar na captura”.  

A maratona para entrega da 
declaração do Imposto de Ren-
da (IR) deste ano, referente ao 
ano-base 2014, teve início no úl-
timo dia 2 de março e se esten-
derá até 30 de abril. Entretanto, 
é fundamental que os contribuin-
tes comecem a se preocupar evi-
tando surpresas desagradáveis 
de última hora. 

Segundo Décio Antônio Gaia, 
contador no Buritis, as pessoas 
já podem tomar as providências, 
pois quem entregar a declara-
ção nos primeiros dias também 
recebe antecipadamente a resti-
tuição, caso tenha direito. Lem-
brando que, quem deixa de fazer 
a declaração pode pagar multas 
e até mesmo poderá ser processa-
do por sonegação. “A maioria dos 
contadores já está em condição de 
fazer as declarações e, por isso, 
quem preferir antecipar para evi-
tar o tumulto pode procurar pelos 
profissionais”. 

É importante o contribuin-
te não cometer erros na hora de 
preencher o formulário, evitan-
do assim cair na malha fina. Se-

Contribuintes devem 
ficar atentos ao prazo 
para declaração do IR

gundo a Receita Federal, entre 
os principais motivos para reter 
as declarações estão: a omissão 
de renda própria ou de depen-
dentes, divergências nos dados 
de despesas médicas e falta de 
declaração de renda provenien-
te de aluguel de imóveis. “As 
principais dicas são juntar toda a 
documentação sempre que ven-
der ou comprar um imóvel, ficar 
atento a todos os gastos com car-
tão de crédito e também guardar 
todas as notas fiscais de produtos 
que aumentaram seu patrimô-
nio”, aconselha o contador.

Deve fazer a declaração 
do IR este ano, quem teve um 
rendimento bruto, em 2014, 
superior a R$ 26.816,55 ou 
rendimentos isentos – não 
tributáveis ou tributados so-
mente na fonte – cuja soma 
seja superior a R$ 40 mil. 
A cada ano que passa o ren-
dimento para que o cidadão 
seja obrigado a fazer a de-
claração tende a ficar menor. 
Para Décio Gaia esta é uma 
forma que o governo encontra 
para obter maior arrecadação. 
“Vai aumentar muito o núme-
ro de contribuintes em razão 
do pouco reajuste da tabela. 
Como o salário do trabalha-
dor sobe, mais cedo ou mais 
tarde, ele irá integrar a lista. 
Um exemplo é que muitas do-

mésticas terão de fazer a decla-
ração este ano”.

É obrigado também a de-
clarar quem obteve, em qual-
quer mês, ganho de capital na 
alienação de bens ou direitos, 
sujeito à incidência de imposto, 
ou realizou operações em bol-
sas de valores, de mercadorias 
e futuros. Por fim, quem auferiu 
ganhos ou tem bens ou proprie-
dades rurais de acordo com os 
valores estabelecidos pela Re-
ceita Federal.

A entrega da declaração de 
2015 poderá ser feita por meio 
do programa de transmissão Re-
ceitanet, disponibilizado no site 
da Receita, online, para quem 
possui certificado digital ou por 
meio do serviço Fazer Declara-
ção, para tablet e smartphone.

décio Antônio gaia

CONvOCADOS

ATUALIZAÇÃO
Mesmo quem já possui sis-

tema de segurança em seu 
imóvel é bom ficar atento ao 
mercado e verificar se ele não 
está obsoleto. “Às vezes a 
pessoa fez aquele investimen-
to inicial e até esquece. Vê 
que ali tem uma câmera, um 
equipamento e não está ligado 
nessas novas tendências. Por 
esta razão, eu também faço 
visitas nestes locais 
e mostro a diferen-
ça dos sistemas, que 

são enormes”, ressalta Rafael. 
Além da instalação de equi-

pamentos também é importante 
que o cidadão tome outros cui-
dados com a segurança antes 
de viajar, como: não deixar que 
pessoas estranhas ou de pouca 
confiança saibam de sua ausên-
cia e não divulgar detalhes so-
bre suas férias em redes sociais.

Para que o mínimo de pes-
soas fique sabendo sobre a casa 
vazia, é recomendado também 
desligar a campainha, arrumar 

as malas no carro 
no interior da ga-
ragem e, por fim, 
deixar a chave 
do imóvel com 

quem é de confiança e que 
possa apagar as luzes de dia e 
acendê-las à noite. Seguindo 
estas orientações sua viagem, 
com certeza, será bem mais 

tranquila.

RAFAEL RESSALtA as modernidades no setor
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Limpeza Urbana

Na edição de fevereiro do JOR-
NAL DO BURITIS foi apresentada 
uma reportagem, que fez um diag-
nóstico sobre a limpeza urbana no 
bairro. Nela foi mostrado que, ape-
sar de longe do ideal para a grande 
maioria dos moradores, o sistema 
público de coleta seletiva do lixo 
não deverá sofrer alterações no 
momento. Mas, se as autoridades 
não fazem sua parte, isto não sig-
nifica que os moradores devam fi-
car esperando de braços cruzados. 
Cada pequena ação comunitária se 
torna uma grande arma no combate 
à sujeira.

Na rua Ernane Agrícola os mo-
radores deram início a uma cam-
panha de conscientização junto aos 
pedestres. A orientação é que todos 
se responsabilizem pelo lixo cria-
do, especialmente, quem passeia 
com cães. A sugestão é que, ao fa-
zer caminhada, as pessoas carre-
guem consigo uma sacolinha onde 
possam guardar qualquer sujeira 
que, por ventura, possa surgir.

Tina Dávila passeia todos os 
dias com seu cãozinho e sempre 
leva a sacolinha plástica na mão. 
De acordo com ela, é um dever 
de todos manter a cidade limpa. 
“Se eu não quero ninguém su-
jando a minha casa, porque eu 
vou jogar lixo na rua. Isto é um 
desrespeito à cidadania, além do 
perigo. Uma pessoa pode sofrer 
uma queda ao pisar em um coco 
de cachorro ou qualquer outra 
sujeira como, por exemplo, uma 
casca de banana”.

Karina Costa Faria tem uma fi-
lha de dois anos e, constantemente, 
a leva para brincar em uma praça 
localizada na rua. A moradora la-
menta as pessoas sujarem o espa-
ço, pois é um dos raros locais de 
lazer ao ar livre que os moradores 
daquela região possuem. “Sempre 

busco tirar minha filha de casa, 
sair do apartamento. Fico triste, 
e preocupada, quando vejo a pra-
ça suja. Uma vez vi que ela pegou 
um coco de cachorro. Rapidamen-
te tive que levá-la para casa para 
lavar as mãos. Torço muito pelo 
sucesso desta campanha contra a 
sujeira no Buritis”.

FAZENDO SUA PARTE
 Fernando Serigad ressalta que 

viver em sociedade é saber quando 
começa e termina seus direitos. “É 
questão de educação. Não devería-
mos precisar tomar atitudes como 
esta. Isto deveria partir da própria 
pessoa. Mas, enquanto isto não 
acontece, também vou fazer minha 
parte em prol do bairro mais lim-
po”, comenta incrédulo.

Milton Lima Júnior trabalha 
como passeador de cães. Mesmo 
levando três ou mais cachorros de 
uma só vez, não deixa nenhuma 
sujeira para trás. “É uma ação que 
não atrapalha ninguém. Recolho as 
fezes do cachorro rapidinho, amar-

ro o saquinho e coloco na lixeira. 
Isto é viver em sociedade”.

Amélia Morley é a grande ide-
alizadora da campanha. Segundo 
ela, a ideia principal é mostrar às 
pessoas que, se cada um fizer a sua 
parte, o Buritis será um ótimo lu-
gar para se viver.

Amélia comprou um rolo de sa-
quinhos de plástico e sai distribuin-
do entre as pessoas que frequentam 
a praça da rua Ernani Agrícola. 
Mesmo dando os primeiros passos, 
ela diz que os resultados já estão 
sendo muito positivos. “A maioria 
parabeniza a gente. Não se sentem 
hostilizados em momento algum e 
garantem que farão o mesmo onde 
estiverem. Se conseguirmos mudar 
uma pessoa e fazer com que ela 
propague esta ação, já me conside-
ro vitoriosa”, completa.

Quem quiser conhecer me-
lhor a campanha e, quem sabe, 
fazer parte dela, basta acessar a 
página “Rede Vizinhos” no Face-
book e conferir tudo o que está 
sendo realizado.

A união faz a força: moradores X sujeira   
Cidadãos se organizam e iniciam campanha por um bairro mais limpo

ANdERSON EStá 
inconformado com 
sujeira entre  as ruas 
Heitor menin e Paulo 
Piedade Campos

E a reportagem publicada no 
mês passado parece ter aguçado 
este espírito de luta nos moradores 
“por um bairro mais limpo”. Nas 
últimas semanas, fotos de locais 
que estariam servindo de bota-fora 
no Buritis foram enviadas à reda-
ção do jornal. Um dos destaques 
é o terreno que fica às margens de 
um córrego, no entroncamento das 
ruas Heitor Menin e Paulo Pieda-
de Campos. O local parece ter se 
tornado um bota-fora de entulho e 
lixo. Anderson Rodrigues da Cos-
ta, que reside próximo ao terreno, 
diz que falta fiscalização para ini-
bir a ação dos sujões. “Até que, de 
vez em quando, vem gente da pre-
feitura aqui e limpa, mas passa um 
fim de semana e já está tudo sujo 
de novo. Além do mau-cheiro, a 
gente fica preocupado com um 
possível surto de dengue. Alguma 
coisa precisa ser feita”, alerta.

Outro local que preocupa é par-
te de uma calçada no fim da Rua 
Paulo Piedade Campos, esquina 
com a rua Vereador Nelson Cunha, 
no Estoril. O local se tornou ponto 
para despejo de restos de materiais 
de construção e todo tipo de lixo, 
desde comida, a roupas e pneus. 
Além disso, cavalos pastam em 
meio à sujeira. De acordo com in-
formações colhidas no local, o pro-
prietário do terreno, ao qual faz parte 
a calçada, já teria denunciado o pro-
blema à prefeitura e também instala-
do faixas pedindo para não jogar lixo 
no local, porém, assim que é feita a 
limpeza, poucos dias depois a situa-
ção se repete. Mais que consciência, 
o cidadão tem que ter educação.

Moradores se tornam vigilantes 
com lixos espalhados pelo bairro

FOCO dA CAmPANHA é a sujeira deixada por cães 
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Os Sabores do Buritis 

Quintino é um lugar muito 
especial para o futebol brasilei-
ro. Foram nos campos de terra do 
bairro do subúrbio carioca que um 
dos maiores camisas 10 da Sele-
ção deu seus primeiros chutes: 
Zico, o “Rei da Gávea”. E, um 
pouquinho desta história agora 
pode ser encontrada no Buritis. Há 
cerca de três meses foi inaugurado 
no bairro o Quintino Restaurante 
e Petiscaria. Localizado em um 
amplo espaço anexo às quadras 
do Centro de Futebol Alta Energia 
Buritis, mas que ficou tradicional-
mente conhecido como Centro de 
Futebol Zico, o estabelecimento 
quis fazer uma pequena homena-
gem ao “Galinho de Quintino”.

Talvez por esta forte ligação 
com o futebol, o restaurante já te-
nha sido escolhido como ponto de 
encontro de boleiros do Buritis e 
região. Lá, eles encontram o melhor 
do que compõe uma mesa para um 
bom bate-papo de atletas de fim de 
semana: cerveja gelada e petiscos sa-
borosos. E não é qualquer cerveja. O 
Quintino oferece uma extensa carta 
de bebidas, que vai das tradicionais, 
às mais deliciosas artesanais e até 
importadas. Realmente uma atração 
para quem é apreciador com mais de 
30 opções. O Quintino Restaurante e 
Petiscaria apresenta também grande 
variedade na carta de vinhos. 

Porém, as atrações oferecidas 
pelo Quintino estão bem longe de 
parar por aí! O restaurante funcio-
na todos os dias e consegue diver-
sificar, com precisão, o atendimen-
to e o público alvo. Desde o inicio 
do mês é oferecido das 12h às 15h 
um buffet de almoço executivo.

Às noites de terça-feira têm 
música sertaneja e às quintas um 
rock dos anos 80. Sem falar das 
noites dançantes de sexta-feira, 
com a banda Flash Back. Já aos 
sábados, durante o dia, é servido 
um buffet de feijoada, uma grande 
novidade, ao som de um bom sam-
ba de raiz. E a criançada não foi es-
quecida. Para elas foi criado um es-

Comércio 

Pouco mais de quatro meses 
depois de ser inaugurada, a Óti-
ca Buritis já se tornou referência 
na região do nosso bairro quando 
o assunto é produto de qualidade, 
atendimento diferenciado e ótimos 
preços. A ótica traz um novo con-
ceito de mercado oferecendo pro-
dutos sofisticados, mas acessíveis a 
todos os públicos.

Mônica Monteiro, proprietária 
da Ótica Buritis, comemora o su-
cesso do empreendimento em tão 
pouco tempo de funcionamento. 
Ela sabe que isto o resultado de um 
projeto feito com muito carinho e 
dedicação, sempre pensando no 
bem-estar dos clientes. “A gente 
já abriu com uma linha de produ-
tos de qualidade e com preços e 
condições de pagamentos fantásti-
cos. Esperamos crescer ainda mais 
e atender muito bem a todos os 
clientes do Buritis”.

Prova da preocupação com o 
conforto dos clientes foi a esco-
lha para a instalação. A ótica ocu-
pa uma das lojas do Shopping 
Maximu’s, localizado na Av. Prof. 
Mário Werneck, 270, em frente ao 
Parque Aggeo Pio Sobrinho. O sho-
pping oferece fácil estacionamento, 
entrada pela rua Maria Heilbuth Su-
rette, e ainda conta com um play-
ground, onde as crianças podem se 
divertir enquanto os pais escolhem 
seus produtos. Além disso, o espa-
ço interno da loja é muito agradá-
vel. “Nós fizemos uma loja clean. 
As cores azul e branca deixaram o 
ambiente acolhedor, que passa um 
sentimento de paz e harmonia. Sem 
falar no atendimento. Por enquanto, 
apenas mulheres trabalham na ótica. 
Para mim, o sexo feminino passa 
uma sensibilidade que ajuda muito 
na escolha dos óculos. Até mesmo 
os homens estão percebendo os 

óculos como um acessório, 
assim como um relógio, e 
procuram o modelo mais de 
acordo com seu rosto e den-
tro das tendências atuais”, 
destaca a proprietária.

Outro ponto de destaque da Óti-
ca Buritis é a linha infantil. Segundo 
Mônica, os pais estão deixando de 
lado a ideia de que óculos escuros 
para crianças são apenas brinque-

Ótica Buritis: uma nova 
forma de ver o mundo

dos. “Os raios ultravioletas afetam 
todos trazendo malefícios aos olhos 
e isto inclui as crianças. Os pais de-
vem enxergar a aquisição deste pro-
duto como um cuidado importante 
com a saúde do filho, ainda mais em 
tempos de altas temperaturas como 
estamos vivenciando”, finaliza.

SERvIÇO
ÓTICA BURITIS - Av. Prof. mário 
Werneck, 2700 (Em frente ao Par-
que Aggeo Pio Sobrinho)
Shopping maximu’s   
– Estacionamento Gratuito
Telefone: (31) 2552-7771
Horário de atendimento: segun-
das e terças das 10h às 19h; quartas, 
quintas e sextas das 10h às 20h e 
aos sábados das 10h às 14h.

mônica monteiro

A ÓtICA BuRItIS foi 
estruturada para oferecer 
um ambiente acolhedor

tata fritas. Bocaiúva vem de Quinti-
no Bocaiúva, jornalista e político da 
época da Programação da República 
Brasileira, e também é bairro onde 
o Zico passou sua infância. Para 
acompanhar, quem gosta de cerveja 
pode pedir um Chopp da Stella Ar-
tois, que, na região, só tem aqui, ou 
as saborosíssimas Kud Kashmir e 
Kud Tangerine. Não tem como não 
se maravilhar com esta combina-
ção. É pedir e pedir bis”, garante o 
empresário. O Filé Boucaiúva é ven-
dido em pratos individuais ao valor 
de R$27,00 e para duas pessoas ao 
preço de R$48,00.

E o Quintino também se apre-
senta como um restaurante que 
mistura o simples e o sofisticado. 
Prova disso é uma outra opção de 
prato, que segundo Cássio, faz mui-

to sucesso: o humilde, 
mas nada pequeno no 
sabor, joelho de porco. 
“Este prato tem uma sa-
ída enorme e o brasilei-
ro aprendeu a degustar. 
Antes nem cogitávamos 
a possibilidade de servir 
esta refeição, mas hoje 
ela é uma das mais re-
quisitadas do cardápio. 
É uma delícia!”, garante. 

A gastronomia do 
terreiro do “Galinho”

SERvIÇO  quINtINO REStAuRANtE E PEtISCARIA
 Avenida Professor mário Werneck, 1055.
 telefones: (31) 3568-1844 / 3568-1843
 Funcionamento: todos os dias das 12h às 00h. 

quINtINO se apresenta como mais uma boa opção no Buritis

paço Kids com brinquedos de última 
geração. “O sucesso obtido nestes três 
primeiros meses de funcionamento 
nos deixa orgulhosos, fizemos todo o 
possível para oferecer o melhor servi-
ço a nossos clientes, mas sabemos que 
precisamos melhorar e vamos. Cada 
detalhe foi minuciosamente analisa-
do. Desde a cor de uma parede, cli-
matização do ambiente, à composi-
ção do nosso cardápio. Mantivemos 
inclusive uma enorme variedade de 
opções de pizzas, já que antes o lo-
cal era uma pizzaria e não queríamos 
deixar de atender os antigos clien-
tes”, explica um dos diretores, Cássio 
Arantes Lira, que também está na di-
reção do Kinoko. 

Diante de tantas opções seria difí-
cil escolher um prato para ilustrar esta 
edição do “SABORES DO BURITIS”, 
mas o Quintino tem sim um carro-che-
fe. Trata-se do Filé Bocaiúva. “Este 
prato é delicioso, feito com filé 
mignon grelhado no char broil-
ler, e vem acompanhado de 
arroz com bacon crocante e 
mix de ba-


