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VISITA DO SUBPREFEITO
No dia 23 de fevereiro recebemos em
Barra Bonita a visita do Subprefeito
Tiago Mohamed, do Administrador
Regional Alvir Rosa e do Secretário da
Casa Civil da Prefeitura, o Deputado
Pedro Paulo. Durante a visita
contamos com a presença dos síndicos
de alguns condomínios e moradores
que tiveram a oportunidade de
conversarem com os representantes
da Prefeitura. Aproveitamos para
reinterar as necessidades de Barra
Bonita, como o recapeamento das
ruas, finalização do projeto viário com
as
sinalizações
horizontais,
a
instalação do Parcão para os cães na
Praça, da Academia da Terceira
Idades e de outras necessidades.
Entregamos em mãos um documento
com todas as solicitações das
Associações AMOR, AMORE, ACIR e da
Associação Nova Barra Bonita. As
reuniões
bimestrais
com
os
representantes
da
Prefeitura
continuam e estamos na expectativa
de que os nossos pedidos sejam
atendidos.

OPERAÇÃO ASFALTO LISO

A Subprefeitura está iniciando a obra
de recapeamento na Avenida Aílton
Henrique da Costa em Barra Bonita.
Esse pedido foi feito ao Subprefeito
Tiago Mohamed e ao Secretário Chefe
da Casa Civil Pedro Paulo durante a
visita deles à Barra Bonita. “Essa obra
é importante para o bairro porque
essa avenida é um dos pontos de
acesso para todo o bairro. Ela estava
com muitos buracos e com os quebramolas quase invisíveis” ressalta o
diretor de Operações Mario da Cruz.
Serão aproximadamente 20 dias de
obras que vão trazer um pouco de
transtorno, mas depois de pronta
teremos uma avenida totalmente
recuperada e melhor sinalizada.
Agradecemos ao Subprefeito e ao
Secretário Pedro Paulo por atenderem
prontamente a essa demanda feita
pela Associação Nova Barra Bonita.

PRIMEIRA PARCERIA

NOVOS ASSOCIADOS
O Condomínio do Edifício Home Ways
Residence Service que fica bem no
início da Av José Luiz Ferraz, em
frente a guarita 1, se associou à Nova
Barra Bonita em março. O Condomínio
Residencial Pablo Picasso também
aprovou a participação em sua
assembleia e passa a ser associado já
no mês de maio.
A Nova Barra Bonita tem muitos planos para
2013: serviço de vigilância 24h, ativação das
cancelas,
ampliação
da
jardinagem,
equipamentos para a praça, entre outras
melhorias. Se o seu condomínio ainda não é
associado converse com o seu síndico e
vizinhos. Faça parte! Juntos podemos mais!

A Associação Nova Barra
Bonita celebrou sua
primeira parceria com a
empresa de PETSHOP
MÓVEL para oferecer
vantagens exclusivas a
todos
os
moradores
associados. A parceria oferece 10% de
desconto nos serviços de tosa, banho e
outros. Basta fazer o cadastro em
nossa sede, retirar seu voucher e
utilizar o serviço com hora marcada
todas as terças-feiras e sábados pela
manhã. Em caso de dúvidas entre em
contato com a nossa sede.
Diretoria:
Presidente: William Nogueira
Vice-Presidente: Julio Sá
Diretor Administrativo: Felipe Marcelo
Diretor Operações: Mario da Cruz
Diretor Financeiro:

SEGURANÇA 1
O processo de melhoria da segurança
de Barra Bonita continua e nos
próximos dias instalaremos a primeira
cancela na guarita 1 (Américas). Serão
duas cancelas na entrada e uma na
saída. Nas primeiras semanas as
cancelas ficarão em teste e serão
abertas automaticamente, após esse
período, o fluxo na entrada será
dividido entre moradores e visitantes.
Nossa proposta é que cada morador
utilize o tag para que o acionamento
da cancela seja automático, já para os
visitantes, o acionamento será feito
pelo próprio motorista. A instalação
das demais cancelas ainda depende da
adesão dos demais condomínios para
que o serviço de portaria possa ser
expandido para 24h. Acompanhe esse
assunto em nosso blog e facebook.

SEGURANÇA 2

A área de Barra Bonita é extensa e
com muitos acessos que facilitam a
ação de ladrões que ainda insistem em
furtar carros nas ruas internas. Com a
implementação do ronda motorizado
de 19h às 7h, os furtos migraram da
madrugada para o dia. A média de
furtos de carros em todo Recreio, de
janeiro à abril de 2013, é de mais de 1
carro furtado por dia, e embora
tenhamos o serviço de ronda, que é
apenas preventivo, somente a polícia
tem o poder de intervir nos casos de
assaltos e furtos. A Associação não
tem a responsabilidade de garantir a
segurança das pessoas, mas tem
tentado coibir criando mecanismos
para impedir cada vez mais as
investidas desses criminosos em Barra
Bonita. A parceria com a COMLURB
com a poda das árvores e com a RIOLUZ na manutenção das luminárias
tem ajudado a diminuir as áreas mais
escuras.
Acesse nossa página no facebook e curta
para receber todas as notícias de Barra Bonita.
www.facebook.com/novabarrabonita
acesse também o nosso blog:
www.novabarrabonita.blogspot.com

Conselho Fiscal:
Sergio Pires (Natura Recreio)
Jacinta Moutinho (Puerto Madero)
Sergio dos Santos (Jardim do Alto)
Condomínios associados:
Natura, La Vista,Top Duplex,Varandas, Puerto Madero, Aloha,
Home Ways e Pablo Picasso

