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Condomínios associados: Natura, La Vista, Puerto Madero,
Top Duplex, Aloha, Home Ways e Pablo Picasso.

SERVIÇO DE RONDA
Está em fase de testes o novo sistema
de monitoramento que permite
acompanhar, de forma mais precisa,
os locais que, regularmente, devem
ser visitados pelo “ronda”. O referido
sistema funciona com um aparelho
conhecido como bastão que ao se
aproximar dos pontos eletrônicos
instalados, registra o local e o horário
por onde o “ronda” passou durante o
seu trabalho de rotina. Dessa forma,
poderemos planejar melhor os roteiros
e pontos a serem visitados. Ao todo
são 14 pontos já distribuídos em Barra
Bonita, envolvendo a área dos
condomínios e das casas associadas. O
trabalho do “ronda” é de grande
importância, e alguns moradores
relataram que, em situações de risco,
já foram
socorridos por esse
profissional, o qual os acompanhou
até suas residências. Com o novo
sistema os síndicos dos condomínios
associados também poderão consultar
relatórios sobre as visitas realizados
ao seu condomínio.

NOVOS ASSOCIADOS
O
primeiro
encontro
com
os
moradores das casas em Barra Bonita
foi realizado no mês de junho e na
ocasião foram apresentados todos os
projetos que estão sendo realizados
no bairro, além dos nossos objetivos
para os próximos meses. Os moradores
que já vivem no bairro há bastante
tempo, compartilharam com todos um
pouco da história de Barra Bonita e de
como surgiram as primeiras iniciativas
dos moradores. Com a aprovação
unânime dos presentes a proposta
apresentada foi aprovada, e hoje já
contamos com moradores de casas
associados.

OPERAÇÃO ASFALTO LISO
A Subprefeitura finalizou a obra de
recapeamento de toda a Avenida
Aílton Henrique da Costa atendendo
ao pedido feito pela Nova Barra Bonita
na primeira reunião com a SubPrefeitura. A CET-RIO informou que
fará a pintura dos quebra-molas ainda
no mês de agosto. Agradecemos ao
Subprefeito Tiago Mohamed e equipe.

AGORA SIM, UMA PRAÇA
COM BANCOS

A Associação Nova Barra Bonita iniciou
a instalação de 17 bancos na Praça
que foram doados pela Rede Globo de
Televisão, como contrapartida pela
utilização da praça para a gravação da
novela Sangue Bom. Todas as demais
doações/recursos
recebidos
por
gravações
realizadas
foram
totalmente aplicados na melhoria do
bairro, e toda a documentação
comprobatória consta devidamente
registrada em nossas prestações de
contas e arquivadas: “Temos sempre o
cuidado de manter as nossas contas
em ordem para que qualquer
condomínio associado interessado
possa ter acesso às informações.
Nossos relatórios financeiros devem
garantir, com clareza e exatidão, as
efetivas movimentações financeiras
realizadas”,
informou
o
VicePresidente, Júlio Sá. Em breve, a
praça contará com os novos bancos
para o conforto de todos os usuários.
Eles são confeccionados de material
reciclado, porém, bem resistentes.
Precisamos que todos nos ajudem a
zelar pelo nosso patrimônio, não
permitindo que outros venham a
danificá-los.

CÂMARA COMUNITÁRIA
DO RECREIO
Em breve, o bairro do Recreio dos
Bandeirantes e adjacentes passarão a
contar com mais uma entidade para
representá-los e lutar pelos interesses
dos moradores da região. A Câmara
Comunitária do Recreio está sendo
criada
através
da
união
das
associações
de
moradores,
de
condomínios e comercial da região,
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com o objetivo de trazer mais
melhorias para o Recreio dos
Bandeirantes. A Associação Nova Barra
Bonita apoia esta iniciativa e está
fazendo parte do grupo que está
estruturando a nova organização. A
primeira
reunião
aconteceu
no
auditório do Recreio Shopping com a
presença de outras associações
interessadas.

PESQUISA DE DEMANDA
PARA ÔNIBUS
Iniciamos junto aos condomínios
associados uma importante pesquisa
de
demanda
para
análise
e
viabilização de implementação de
transporte coletivo exclusivo, ligando
Barra Bonita ao centro da cidade. Os
dados da pesquisa serão ainda
apurados e tabulados para que a
Associação, juntamente com os
condomínios associados interessados,
possam ter melhores condições de
negociação com as empresas de ônibus
que participarão do processo de
concorrência. O próximo passo será
criar um comitê que deverá contar
com a participação de dois moradores
por condomínio associado, para que
sejam definidas as regras e a forma de
funcionamento
do
serviço.
Os
interessados em participar do Comitê
deverão enviar um email para:
(transportes@novabarrabonita.org.br).
Em seguida, todos serão convocados
para uma reunião. A participação dos
moradores voluntários no Comitê é
fundamental para que o projeto tenha
chances de ser implementado.

CLUBE DE VANTAGENS
A Associação Nova Barra Bonita está
preparando uma carteirinha para o
morador dos condomínios associados
que contarão com várias vantagens e
benefícios no bairro. Aguardem mais
novidades.
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)
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Natura, La Vista,Top Duplex, Puerto Madero, Aloha, Home Ways
e Pablo Picasso

