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13ª Edição do Boletim Informativo

ASSOCIAÇÃO NOVA BARRA BONITA
Palavra do

presidente
No início do mês de maio realizamos mais uma Assembleia
Ordinária da Associação para a prestação de contas e eleição
da nova diretoria. Contamos com a participação dos síndicos
dos Condomínios Associados e Moradores Fundadores da Associação Nova Barra Bonita. A nova diretoria conta com os
seguintes moradores: Presidente: William Nogueira, Vice-Presidente: Julio Sá, Diretor Financeiro: Antônio Carlos Silva, Diretor Administrativo: Lincoln Fernandes e a Diretora de Operações: Fabiola Pombo. Desejo a todos um mandato promissor
e realizador. Vamos continuar cuidando de nosso bairro com
muita dedicação, ética e transparência. Sejam bem-vindos!

Foi um sucesso: Café da Manhã

de Dia das Mães

O Dia das Mães em Barra Bonita foi diferente e especial. A
Associação convidou as mamães de nosso sub-bairro para a
comemoração do Dia das Mães em nossa praça. Foi servido
um delicioso Café da Manhã com direito a brindes especiais.
As mamães também aproveitaram o Aulão de Zumba, Tai Chin
Chuan, Pilates, Ginástica Localizada, Massagem, entre outras
atividades. Agradecemos aos parceiros do evento, Supermercado Pão de Açúcar, City Farma, Fit Home, Sensualis, Mary Kay
e ao Instituto Frade. Os Pais não precisam ficar com ciúmes,
teremos um evento especial para eles também, aguardem.

Monitoramento por câmeras

Entrevista com a Gari

Mais segurança

de Barra Bonita

A Segurança sempre foi e sempre será a prioridade da Associação Nova Barra Bonita em todas as suas ações de melhoria
no bairro. A segurança das famílias, de seus filhos e de seus
visitantes é fundamental para que se possa viver com qualidade de vida e tranquilidade. Por esse motivo, a Associação vem
investindo em soluções que possam colaborar na prevenção
da violência e em breve apresentará o projeto de monitoramento inteligente de câmeras que serão instaladas nas áreas
comuns de Barra Bonita. O projeto será complementado com
o uso das cancelas nas entradas, acionamento de emergência
e implementação de ronda durante o dia. Acompanhe as notícias em nosso site e página do Facebook.

Terceira Edição do Barra Bonita

Food Truck Festival

Nome - Jaciara Silva Gonçalves
Profissão - Gari
Estado Civil - Casada
Bairro onde mora - Recreio (na estrada do Rio Morto)
1- Você gosta do que faz?
Gosto muito.

6- Qual o seu maior sonho?
Ter a minha casa.
7- O que você deseja para o futuro?
Eu desejo voltar a fazer faculdade de letras. Tranquei no 3º período. E também viajar, aproveitar
a vida.

2- O que te motiva a trabalhar?
A conquista dos meus objetivos. 8- O que te faz estar sempre
com o sorriso no rosto?
3- Como você ingressou na Eu levanto já pensando que
as pessoas não tem culpa dos
Comlurb?
Eu trabalhava em empresa parti- meus problemas. Todo mundo
cular e como precisava de esta- tem os seus... Eu acho que nós
bilidade financeira, resolvi fazer não podemos descontar nos outros as nossas lutas e dificuldao concurso para a Comlurb.
des. Então, eu penso que deve4- O que acha de Barra Bonita? mos estar sempre pra frente, pra
Barra Bonita é ótimo. Adoro tra- cima, alegres... Porque até o dia
fica melhor, a vida fica melhor.
balhar aqui.
Uma coisa que falo sempre é
5- Como é a sua relação com os que o meu trabalho já é pesado.
moradores, como é a receptivi- Então, se eu ficar de mal humor
tudo fica mais difícil de fazer, e é
dade deles?
A maioria dos moradores me tra- por isso que tento manter o bom
ta muito bem. Não tenho do que humor, com um sorriso no rosto
para que o ambiente de trabalho
reclamar.
fique melhor e mais agradável.

Você agora pode falar com a Associação
pelo WhatsApp!
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Vem aí mais uma Edição do Barra Bonita Food Truck Festival!
Será nos dias 18 e 19 de junho, na Rua Claudio Abramo com
a Av. Ailton Henrique da Costa, Praça de Barra Bonita. Fiquem
ligados nas notícias do evento na página do evento no Facebook. (www.facebook.com/BarraBonitaFoodTruck).
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