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ASSOCIAÇÃO NOVA BARRA BONITA
Palavra do

Frescão Recreio x Centro opera em
parceria com o Clube de Vantagens

presidente
A Cidade do Rio de Janeiro está em festa com a chegada das
Olimpíadas. Algumas pessoas gostam, outras não, alguns
usam as falhas e acertos de forma política, mas os Jogos
Olímpicos são um grande ganho para a nossa Cidade. A grande questão que os cariocas precisam prestar atenção, quanto
ao legado de todas essas obras, modificações e benfeitorias
que ficarão para a Cidade. Não basta por exemplo, apenas as
obras, sem que elas sejam de qualidade e bem feitas. Não
adianta também, muitas linhas de BRT’s se os transportes
são lotados e inseguros. A grande questão é saber onde os
recursos foram aplicados e quais os retornos serão revertidos
para a vida do carioca daqui para frente. Vamos ficar de olho e
cobrar das autoridades todo esse legado prometido, fora isso,
vamos torcer pelo Brasil e pelo os nossos atletas pois merecem nossa torcida e respeito. Vamos Brasil!

O Serviço de Transporte da Expresso Recreio já iniciou a operação em Barra Bonita, e já está oferecendo os descontos para
os associados do Clube de Vantagens da Associação de 15%
no valor da passagem. Os ônibus da Expresso Recreio que
operam o com o Aplicativo MOOV, estão circulando pela Av
Ailton Henrique da Costa e retornando pela mesma via. São
ônibus exclusivos para quem utiliza o aplicativo, todos podem
usar o aplicativo, independente de serem associados ou não,
apenas os associados terão o desconto.
Lembrando que para ter o acesso ao desconto, é necessário
seguir os seguintes passos:
1. Ser associado e ter a carteirinha do Clube de Vantagens;
2. Baixar o aplicativo no celular ou acessar via web;
3. Fazer o cadastro e escolher a forma de pagamento;
4. Entrar em contato com a Associação para confirmar o
desconto.

Fique ligado nos horários de saída e de retorno à Barra Bonita:

“Uma dica. Quem vai para a Zona Sul e Centro
deve usar o ônibus que passa em Barra Bonita. Muito bom e tranquilo. Ele me pegou na
porta de casa e me deixou em frente. Super
recomendo. Veja informações no aplicativo
MOOV.” Graça Maria Rozentul - Moradora do
Condomínio Lual do Recreio.

Agradecimentos à

Cavalaria do Recreio

No dia 15 de julho a diretora
de Operações Fabiola Pombo
e o Presidente William Nogueira receberam no escritório da Associação o Major
Senna, Subcomandante do
Batalhão de Polícia Montada
do Rio de Janeiro (BPMONT).
O encontro com o Subcomandante teve o objetivo
de agradecer pelos serviços
prestados pela Cavalaria em

nosso bairro e de reforçar o
pedido para que eles permaneçam no Recreio dos Bandeirantes. O próximo passo
da Associação Nova Barra
Bonita será promover um encontro com o Chefe de Estado Maior, juntamente com a
Câmara Comunitária do Recreio e Vargens para solicitar
o policiamento permanente
em nossa região.

Entrevista com o morador
Maria Adelaide da Silva Peixoto,
moradora do condomínio Aloha.
O que te atraiu a morar em Barra
Bonita?
Moro em Barra Bonita há cinco anos
e me encantei pelo sub-bairro, pois é
um lugar muito charmoso, me sinto
realizada por ter escolhido esse lugar para morar. Na minha opinião
não existe um lugar assim no Recreio ou em outras regiões. Aqui me
sinto muito feliz . Quando fui conhecer o meu apartamento no Aloha, o
fundamental na minha escolha foi a
praça, que não é cuidada pela prefeitura e sim pela Associação Nova Barra Bonita. E o responsável por isso é
o presidente William, um homem
responsável e de família juntamente
com a sua diretoria e seus excelentes funcinários. Esta semana mesmo
ao lado da ATI fizeram o caminho
com pedrinhas que achei ótimo, são
essas coisas mínimas que realizam
não só o meu sonho como de outras

pessoas, pois eu amo Barra Bonita,
eu só tenho a agradecer a Associação por cuidar do local onde moro o
que a melhor escolha que eu já fiz.
Quais os pontos negativos e positivos em relação a Associação?
Positivo são todos que falei, as pessoas não querem mais fazer festas
em salão de festas e sim fazer na
praça, pois o lugar é muito bonito e
chamativo. Negativo sinceramente
não posso usar essa palavra, se não
fazem é porque não se pode fazer, eu
não vejo nada de negativo, negativo
jamais.

Cabeamento chegando
A Associação Nova Barra está dando continuidade ao processo de instalação das câmeras de segurança e inicia no mês de
setembro a primeira etapa do projeto que é a implementação
do cabeamento de fibra óptica, em algumas ruas de Barra Bonita. O cabeamento é necessário para que as câmeras sejam
interligadas e para que as imagens sejam armazenadas em
nossos servidores. Esse projeto visa a implementação de câmeras para o monitoramento de Barra Bonita no período de 24
horas. Algumas mudanças serão necessárias no sistema de
vigilância atual e a Associação informará em nossas redes sociais, site e demais canais de comunicação. Fiquem ligados.
Você agora pode falar com a Associação
pelo WhatsApp!
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Manifestação contra a violência
A Associação Nova Barra Bonita
também participou da Manifestação
Contra à Violência na Cidade do Rio
de Janeiro, no dia 17 de julho, na
Praia do Recreio. A Manifestação foi
organizada pela Câmara Comunitária do Recreio e Vargens com o apoio
das principais Entidades Representativas do Recreio, Barra da Tijuca e

e das Vargens. O manifesto será
entregue ao Governador, Prefeito
e Secretário de Segurança do Rio
de Janeiro, com o pedido de mais
efetivo para a região, equipamentos para a Polícia, reforço da
Guarda Municipal, entre outros.
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