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12ª Edição do Boletim Informativo

ASSOCIAÇÃO NOVA BARRA BONITA
E o que houve com a
Palavra do

Guarita Nova?

presidente
O nosso boletim informativo havia sido descontinuado por
questões financeiras, no entanto, temos recebido pedidos de
moradores e síndicos para que a Associação retorne com a
publicação desse canal de comunicação. Sendo assim, vamos fazer mais um esforço para levar a todos os moradores
as nossas ações e propostas de melhorias para Barra Bonita.
Em fevereiro/2016, realizamos mais uma reunião aberta de
prestação de contas e apresentamos nossos projetos, estamos animados para transformar Barra Bonita em um bairro
de referencia.

Quer aparecer para milhares
de pessoas em Barra Bonita?

ANUNCIE AQUI!
(21) 2025-2485

A Associação construiu uma nova guarita em 2015 para melhorar a segurança no trecho da Av. José Luiz Ferraz entre os
condomínios La Vista e Varandas. Apesar de estar pronta, está
em operação de forma parcial, pois até o momento não havíamos conseguido que a LIGHT realizasse a ligação da energia.
Depois de muita cobrança da Associação em diversos meios,
a LIGHT resolveu atender nossa solicitação e se comprometeu em realizar a obra de ligação de energia elétrica daquele
local. Essa guarita apesar de funcionar parcialmente já contribuiu para melhorar a segurança da área, não havendo mais
registros de assaltos à noite neste local. A guarita faz parte de
um projeto que a Associação tem de criar um centro de monitoramento inteligente no sub-bairro, através de câmeras de
controle. Vamos falar mais sobre este assunto futuramente.

Entradas e Saídas de

Barra Bonita

A Associação Nova Barra Bonita está aprimorando o controle
de entrada e saída do nosso sub-bairro e iniciou um trabalho
de sinalização para que os moradores, visitantes e transeuntes percebam, de forma gradativa, as mudanças que estão por
vir. Na entrada principal, acesso Avenida das Américas, serão
instalados redutores de velocidade e as cancelas, em breve,
passarão a funcionar no período da noite. O projeto consiste
na separação da entrada de moradores e visitantes, com a utilização de controle de acesso. Essas mudanças acontecerão
com prévia comunicação à todos os moradores de Barra Bonita, e será feita pela Associação, através de seus canais de
comunicação. Contamos com a participação e compreensão
de todos, a fim de que esses projetos, que já faziam parte do
empreendimento Barra Bonita, possam ser implementados de
forma segura e tranqüila. Lembrem-se, esse projeto visa a
melhor segurança de todos.

O encontro é de grande importância para aproximação da
Associação Nova Barra Bonita com os moradores do sub-bairro, para que possa melhor informá-los sobre a aplicação
dos recursos arrecadados, bem como debater futuras ações
de melhorias para a nossa região. Esses encontros são uma
grande oportunidade para aqueles que não conhecem o nosso
trabalho passar a conhecê-lo, eliminar eventuais dúvidas, bem
como ajudar-nos a propagar as informações de “forma correta”, complementou o presidente.
Você agora pode falar com a Associação
pelo WhatsApp!

(21) 97021-2627

Clube de Vantagens
O nosso Clube de Vantagens continua crescendo e em
2016 queremos amplia-lo ainda mais para trazer benefícios e vantagens para os moradores que contribuem
com a Associação. Atualmente, são 34 empresas conveniadas que já oferecem descontos. Para conferir a
lista e os descontos acessem o site da Associação
(www.novabarrabonita.org.br). Os descontos oferecidos podem, facilmente, compensar a contribuição
mensal de cada morador.

Reunião Aberta

Com os moradores
No mês de fevereiro a Associação realizou mais um reunião
aberta para todos os moradores de Barra Bonita. Na oportunidade, o presidente apresentou a prestação de contas dos
exercícios anteriores e exibiu, para o público presente, os projetos que estão em andamento e os que ainda estão por vir.
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