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A Lowndes fez uma publicação destinada aos moradores de
condomínios cuja fonte, segundo eles, foi o Guiainfantil.com,

que diz o seguinte:

“As regras de convivência são um conjunto de normas sociais. São
pequenas atitudes que evitam maus entendidos e facilitam a
amizade.

Ter amigos no condomínio é sempre muito bom. E bons amigos não
são apenas aqueles que têm a mesma idade que você. Pode ser o
porteiro, o faxineiro, um vizinho, pais e mães de seus amigos.

É preciso respeitar os direitos dos outros e saber que existem normas e
obrigações que se deve cumprir. O condomínio tem um conjunto

Dicas de Convivência

Nova barraca instalada em baixo do Viaduto Mestre Manoel

A pós a árdua luta da Amasco e dos moradores da Niemeyer, o terminal
de ônibus ali instalado irregularmente foi retirado. Em acordo com

Amasco,a Secretaria Municipal de Transportes, transferiu quatro veículos
das linhas 538 e 539 para espaço reservado na Rua Amandino de Carvalho.

A Amasco teve várias reuniões com o Secretário Municipal de Transporte,
Alexandre Sansão e este foi o local que menos afetaria aos moradores.

A prefeitura não possui um local para que esse terminal saia definitivamente
de São Conrado, acreditamos que com o Metrô, essas linhas de ônibus

AMANDINO DE CARVALHO

A lém das já inúmeras barracas instaladas
em baixo do Viaduto Mestre Manoel,

agora surgiu mais uma novidade! Uma barraca

com lona vermelha é instalada todos os dias na

parte da tarde, com isso o número de

ambulantes está aumentando. A Secretaria

Municipal de Ordem Pública já foi alertada

várias vezes sobre o problema. Operações já

foram feitas, mas a fiscalização vira as costas o

problema retorna.

A outra novidade são as “peladas” jogos de

futebol em plena Avenida Niemeyer, durante a

madrugada, em baixo do viaduto. Alô SEOP,

vamos continuar com a fiscalização?

delas no regimento interno e na convenção, e o síndico e o porteiro

têm a obrigação de fazer com que todos, inclusive as crianças,

cumpram as normas. E a regra básica é aquela que aprendemos na

escola: Dizer obrigado e pedir por favor. Mas, para ampliar o

repertório, listamos 10 ótimas dicas de convivência.

Chegou? Cumprimente – Vai embora? Despeça-se – Te fizeram um

favor? Agradeça – Te perguntaram algo? Responda – Não é seu? Peça

permissão – Você tem? Compartilhe – Você não tem? Não inveje –
Você errou? Peça desculpas – Estão falando com você? Escute – Te

emprestaram algo? Devolva! ”.

Vamos tentar ser educados e felizes?

ficarão sem utilidades passando assim a ser descartadas e extintas mais para

frente.

Em quanto isso não acontece, definimos com as empresas e com a

Secretaria Municipal de Transporte que a AMASCO irá fiscalizar esse

terminal na Rua Amandino de Carvalho, para que não haja desrespeito e

badernas no local.

Mesmo assim, continuamos as tratativas junto a Secretaria Municipal de

Transporte para a retirada definitiva desse terminal de ônibus.

Ônibus junto ao muro do Gávea Golfe
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