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Liberdade e Respeito
Em recente artigo, o jornalista Diego Casagrande, do Grupo Bandeirantes, questionava o porque de tanta gente
querer morar, legal ou ilegalmente, nos EUA, já que diversas questões nos parecem menos assistencialistas, como as
Leis Trabalhistas, o Sistema de Saúde, o Sistema de Ensino Superior, o porte de armas, entre outros. A conclusão
apresentada por ele se resume a duas palavras: Liberdade e Respeito.
Essa conclusão pode muito bem ser extrapolada para o nosso cotidiano, o cotidiano do nosso litoral, afinal o que
presenciamos diariamente é a prática do desrespeito, desrespeito às leis e ao bom senso, gerando falsa sensação de
liberdade, refletindo-se em atitudes que extrapolam os direitos do seu vizinho.
Ao desrespeitar a lei que diz que não se pode emitir som alto após uma determinada hora, você pode considerar que
tem liberdade para isso, afinal não há fiscalização, mas você está extrapolando o direito do seu vizinho de ter silêncio.
Ele por sua vez, desconsidera a lei que diz que não se pode levar cachorro à praia, tendo a falsa sensação de liberdade
para fazer isso, afinal se o vizinho pode emitir som alto a qualquer hora, por que ele não poderia levar o cachorro na
praia, e outro invade o jundú e faz fogueira na praia, e ainda outro trafega na contramão em alta velocidade. E todos
eles cobram por uma atitude de respeito do seu vizinho. Todos com a falsa sensação de liberdade, de que na praia
tudo pode.
Respeite, para sermos respeitados.
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KIT do Associado
Temos informado com frequência,
em nossos boletins e no
facebook, sobre a necessidade
dos Associados de retirarem seus
Kits em nossa sede. Porém
alguns ainda não fizeram isso.
Lembramos a estes que as
placas de casas antigas não terão
mais validade.

Outro ponto importante, os
adesivos de carro já perderam
sua validade desde o Carnaval.
Por isso, não percam a
oportunidade de retirar o mais
breve possível seu Kit. Estejam
adimplentes e tragam o número
de sua Quadra e Lote, além de
CPF, informações importantes
para todos, pois estamos
atualizando nosso cadastro.
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