
O MetroWest dá boas-vindas à sua empresa!

Desenvolvido em 1985, o MetroWest é uma comunidade empresarial, comercial e residencial de 1.805 acres 
de uso misto, onde as pessoas podem viver, trabalhar, divertir-se e conectar-se. 
Durante os últimos 30 anos, nossa diversi�cada e vibrante comunidade recebeu mais de 25.000 residentes e 
500 empresas locais e nacionais. O MetroWest é uma comunidade onde os membros são proprietários, 
administrada pela MetroWest Master Association. Os membros-proprietários desempenham um papel fundamental 
em prol de nossa qualidade de vida em diferentes aspectos, incluindo paisagismo e gestão ambiental, 
programas inovadores de segurança pública e atividades que promovem a criação de comunidades. Vida, trabalho, 
diversão, conexão é mais do que um slogan, é um modo de vida aqui em MetroWest.

VIDA.

TRABALHO.

Nossa diversi�cada comunidade engloba uma variedade de opções de moradia, desde casas de todos os 
tamanhos até apartamentos e residências geminadas num condomínio situado em um belo cenário. O MetroWest 
tem residências para acomodar qualquer tipo de necessidade.
Nossas escolas de alto nível garantem uma base educacional sólida para as crianças do MetroWest. Desde 
escolas de ensino fundamental até o Valencia College, a melhor faculdade comunitária dos Estados Unidos, as 
crianças e jovens têm acesso a instalações acadêmicas e professores exemplares.

Sua empresa juntou-se a uma lista privilegiada de empresas prósperas. Empresas pequenas, que pertencem e 
são operadas por residentes locais, e sedes de empresas internacionais, como Valencia College e Hilton Grand 
Vacations, optaram por se estabelecer em MetroWest. Praticamente todo serviço ou produto que você deseja 
pode ser encontrado em nossa comunidade. É um prazer adicionar o nome da sua empresa à lista crescente de 
empresas do MetroWest.



DIVERSÃO.

CONEXÃO.

Bem.vindo ao MetroWest!

MetroWest oferece muitas opções de esportes e recreação. Situado no coração de MetroWest está o 
prestigioso MetroWest Golf Club, considerado o “Melhor Campo de Golfe de Orlando.” 
O projeto exclusivo de Robert Trent Jones Sr. conta com lagos alimentados por nascentes, árvores nativas, 
fairways amplos e com diferentes elevações e greens cercados por bancas esculpidas. O campo oferece 
di�culdade moderada, porém desa�adora, para jogadores de todos os níveis.

   Eventos voltados à comunidade são a marca registrada de MetroWest. 
   Seja um patrocinador ou apoie nossos eventos comunitários gratuitos
   para aumentar a conscientização e a clientela de seu novo negócio! 
   Vivencie a magia do MusicWORKS em um concerto ao pôr do sol no campo de 
golfe. Traga toda a família para curtir o espírito da época natalina no WinterFest. Junte-se aos seus vizinhos 
para tornar nosso bairro mais seguro e acolhedor em nosso premiado evento National Night Out. Aproveite 
um jantar ao ar livre, sempre na quarta quinta-feira do mês, no evento 
Food Truck Connection no Veranda Park

Há muitas maneiras de se conectar aos residentes de MetroWest. A conexão entre vizinhos e empresas estabelece 
con�ança, fortalece o senso de propriedade da comunidade e constrói um alicerce sólido para o crescimento 
sustentável da comunidade.

Com tanta coisa acontecendo em nossa comunidade, é fundamental ter uma rede de comunicação para manter 
todos informados. Nosso website, www.MetroWestCommunity.com, oferece uma vasta gama de notícias e 
atualizações importantes sobre a comunidade, incluindo eventos e contatos de empresas e da comunidade, bem 
como acesso a documentos importantes, disponíveis somente para membros. Anuncie em nossa premiada revista 
trimestral, MetroWest CONNECT, ou conecte-se por meio da página do MetroWest no Facebook.

Nossos policiais de Segurança Pública, alguns deles em bicicletas, que integram o Critical Intervention Service (CIS - 
Serviço de Intervenção Crítica), servem como elos para estabelecer relacionamentos e unir residentes, empresas e 
outros, promovendo nossas iniciativas de segurança pública e reforçando nossos valores comunitários.

Para ajudar em sua transição para nossa comunidade, incluímos uma lista útil em seu pacote para que você possa 
desfrutar imediatamente de todos os benefícios de ser um membro valioso da nossa comunidade empresarial.
Nossos residentes e parceiros de negócio realmente tornam o MetroWest um lugar especial para vida, trabalho, 
diversão e conexão. Estamos animados em trabalhar com você.
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Segurança pública
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A MetroWest Master Association mantém um harmonioso senso de comunidade em nosso bairro, 
composto de famílias, pro�ssionais, estudantes e empresas de cultura diversi�cada. Fazemos o 
possível para ser a melhor comunidade de Orlando por meio de escolas de alta qualidade, empresas 
prósperas, estética visual e atividades que promovem o fortalecimento da comunidade.

A dedicação da MWMA para atender às necessidades da comunidade é possível por meio de 
compromissos individuais de proeminentes líderes empresariais locais, que oferecem seu 
tempo para servir no conselho de administração e em vários comitês, garantindo que o 
MetroWest seja uma comunidade com liderança sólida e ativa.

Há mais de 20 anos, a equipe dedicada de pro�ssionais locais da 
FirstService Residential trabalha arduamente para ser a melhor empresa de 
gestão de propriedades residenciais da Flórida – a parceira de con�ança de 
associações que representam comunidades de todos os tipos e tamanhos. 
Hoje a empresa é reconhecida como a associação de residentes e empresa 
de gestão de propriedades líder da América do Norte, servindo mais de 
8.000 propriedades e mais de 1,6 milhão de unidades residenciais, em 24 
estados dos Estados Unidos e três províncias do Canadá.



Viver em

A melhor comunidade de Orlando
Todos os dias e de todas as maneiras, o MetroWest 
oferece o melhor em termos de estilo de vida na 
Flórida Central.

Residências luxuosas a preços 
acessíveis
Aqui você encontra residências luxuosas a preços 
acessíveis.

As melhores escolas do distrito
Escolas de alto nível tornam MetroWest uma 
escolha inteligente como local de residência.

Paisagem exuberante – Prêmio 
“City Beautiful” da cidade de Orlando
Nossa paisagem premiada é outro símbolo de 
orgulho e qualidade da comunidade.

Opções de residências para todas 
as fases da vida
O MetroWest oferece uma ampla variedade de 
opções de residências de alta qualidade, desde 
casas até apartamentos.

Prêmios estaduais de segurança e 
proteção
O premiado programa de segurança e proteção 
fortalece e une nossa comunidade.

Estilo de vida ecológico – Prêmio de 
Excelência Ambiental
O Prêmio de Excelência Ambiental da Cidade de 
Orlando re�ete nosso compromisso com um estilo 
de vida ecológico de alta qualidade.

Comunidade conectada
Pessoas, organizações e eventos tornam MetroWest 
uma comunidade conectada.



Trabalhar em

Crescendo com os negócios
Uma comunidade com cada vez mais empresas 
agrega mais valor, conveniência e entusiasmo ao 
MetroWest.

Empresas locais e internacionais
O MetroWest conta com várias empresas nacionais 
e globalmente reconhecidas, incluindo Hilton Grand 
Vacations e Valencia College.

Central e acessível
O MetroWest tem localização central na região 
central da Flórida, próximo ao centro da cidade, 
atrações e muito mais!

Crescendo todos os dias – Novas opções 
de lojas
Há lojas para todos os gostos em MetroWest. 
As empresas de varejo estão prosperando.

Valencia College – Ensino de alto nível 
reconhecido em âmbito nacional
Considerada a melhor faculdade comunitária dos 
Estados Unidos, o Valencia College �ca bem próximo 
e torna o ensino superior de alta qualidade altamente 
conveniente.

Centro de empresas médicas e de saúde
O MetroWest é um centro de empresas médicas e 
de saúde. De consultórios médicos a centros de 
empresas de suprimentos médicos, MetroWest é 
um centro do setor de saúde.

Operações de varejo e comerciais
O MetroWest é um ótimo lugar para abrir um 
negócio. Lojas, restaurantes e muitos outros
tipos de negócios �orescem aqui. 



Diversão em

MetroWest Golf Club
Considerado o melhor campo de golfe de Orlando. 
Venha jogar para conferir!

Calçadões panorâmicos para passeios 
de bicicleta com a família
Aproveite passeios de bicicleta, ótimos para saúde 
e diversão, em nossos calçadões panorâmicos. O 
MetroWest também �ca perto de ótimos parques, 
como o Turkey Lake!

Perto de parques temáticos e da 
International Drive

O MetroWest �ca perto dos mundialmente famosos 
parques temáticos e de atrações de Orlando.

Várias opções para cuidar da saúde e
�tness
Ficar em forma é fácil e divertido, com muitas 
opções convenientes de saúde e �tness

Com tantas opções, você nunca vai �car 
entediado em MetroWest
O MetroWest leva diversão a sério. Comodidades 
como piscinas, churrasqueiras, quadras de tênis e 
de basquete estão disponíveis em nossas diversas 
comunidades.

Diversos restaurantes excelentes
O MetroWest tem restaurantes para todos os gostos, 
orçamentos e ocasião.

Ampla variedade de lojas
O MetroWest é um paraíso para quem gosta de 
fazer compras. Há muito o que comprar em nossa 
comunidade e nos grandes shoppings e outlets 
próximos.



Conexão em

MusicWORKS

Vivencie a magia de 
um concerto ao pôr
do sol, com fogos de artifício
no campo de golfe – em seu próprio quintal!

WinterFest
Sua família pode curtir 
o espírito da época 
natalina no WinterFest.

Annual Realtor Tour
Um evento “obrigatório” para corretores de imóveis 
inteligentes da região central da Flórida. Conheça 
os bastidores das maiores e mais recentes iniciativas 
na comunidade de uso misto número um da região 
central da Flórida.

National Night Out

Food Truck Connection
Junte-se a nós, sempre na quarta quinta-feira do mês, 
à noite, no evento Food Truck Connection no 
Veranda Park.

Revista MetroWest CONNECT
Notícias locais, compras, restaurantes, entretenimento – 
os residentes têm acesso a tudo isso nas páginas da 
revista trimestral MetroWest CONNECT.

Site do MetroWest
Nosso site fácil de usar é sua fonte para informações 
detalhadas sobre MetroWest - 
www.MetroWestCommunity.com

MetroWest no Facebook
Você pode curtir nossas notícias, eventos e muito 
mais no Facebook!

Junte-se aos seus vizinhos para tornar nosso bairro 
mais seguro e acolhedor, durante o premiado 
evento National Night Out.



As escolas de ensino fundamental e médio 
de MetroWest têm a mais alta classi�icação!

MetroWest Elementary School
A diretora Patricia Smith está à frente da MetroWest Elementary School, “Onde 
milagres acontecem.” A MetroWest Master Association apoia a escola de ensino 
fundamental com uma doação anual que recentemente �nanciou a compra de 
equipamentos adicionais de educação física altamente necessários e a 
expansão dos programas de música e arte. Veja anexo o mapa do campus duplo.

Westpointe Elementary School
Patricia Smith também dirige a Westpointe Elementary School, que compartilha 
um campus com a MetroWest Elementary School. As instalações da Westpointe 
Elementary foram projetadas para atender 837 estudantes e incluem novos 
edifícios, um playground e um campo de esportes.

Gotha Middle School
A Gotha Middle School é dirigida por Monica Emery. Gotha é uma escola que 
recebeu classi�cação “A” nos últimos 11 anos, sendo também reconhecida como 
uma escola com certi�cação Red Ribbon School, Five Star School e recebeu o 
reconhecimento Golden School nos últimos três anos.

Chain of Lakes Middle School
Cheron L. Anderson é a diretora da Chain of Lakes Middle School. Considerada 
uma escola Five Star, a Chain of Lakes conta também com um programa 
premiado de associação de pais e mestres (PTSA).

i  

Olympia High School
O diretor Mathew Grant é o responsável pela gestão da Olympia High School. 
Olympia é a única escola de ensino médio do condado de Orange a receber 
nota máxima (“A”) em todos os quesitos, por quatro anos consecutivos. 
Além disso, os alunos do último ano ganharam mais de 1,5 milhão de dólares 
em bolsas de estudos, e seis estudantes entre os formandos foram aceitos para 
algumas das 20 melhores faculdades e universidades do país e também r
eceberam três National Merit Scholars e um National Hispanic Scholar 
(prêmios acadêmicos).



Conecte-se 
em MetroWest!

- Leia a revista MetroWest CONNECT 

-Visite nosso site:
MetroWestCommunity.com

-  Curta a nossa página no Facebook

- Inscreva-se em nosso site para receber nossos 
  e-mails 
Inscreva-se no nosso A

Sistema de Alerta de Emergência 

- Participe de eventos
- WORKS
-
- Food Tru ck Connection

- Junte-se à C.A.S.T. Community Action Safety 
  Team (Equipe de Segurança de Ação da 
  Comunidade)
- Faça parte de um comitê
- Faça trabalho voluntário

Fale conosco
Ligue para: 407-601-5995

E-mail: mwma.admin@cfl.rr.com
2121 S. Hiawassee Rd., Suite 132 Orlando, FL 32835

-

- National Night Out

VIDA. TRABALHO. DIVERSÃO. CONEXÃO



Uma comunidade conectada 
é uma comunidade protegida.



JUNTE-SE A UMA EQUIPE PREMIADA COM UMA 
HISTÓRIA DE SUCESSO.

Critical Intervention Services

Conecte-se ao Programa de 
Segurança Pública de MetroWest!

CAPITAL SOCIAL: 
UM INVESTIMENTO 
QUE VALE A PENA

A principal ideia por trás do capital social é unir as pessoas 

por meio de investimento de tempo e talento para promover 

a segurança pública. Aqui o investimento não é em dinheiro, 

e sim em pessoas: pessoas como você, seus vizinhos e 

muitos outros residentes da área que valorizam a paz e a 

segurança de viver em uma comunidade de qualidade.

O programa de segurança pública de MetroWest é o 
alicerce de nossos esforços para tornar MetroWest um 
ótimo lugar para Vida, Trabalho, Diversão e Conexão! 
Criamos o programa depois de conduzir um estudo de 
18 meses que revelou a enorme importância do trabalho 
em conjunto das partes interessadas da comunidade – 
autoridades policiais, segurança local, gerentes de 
propriedades, empresas locais e residentes – para a 
segurança pública.

  Em parceria com o Critical Intervention   
  Service (CIS), uma empresa com sede na  
  Flórida especializada na melhoria da   
  segurança pública por meio do fortaleci  
  mento da organização e conexão da 
comunidade, criamos um programa personalizado para as 
necessidades exclusivas da nossa comunidade.

O programa é baseado na metodologia exclusiva de 
Community and Character Based Protection Initiative 
(CCBPI), que foca no estabelecimento de confiança, 

relacionamentos e conexões entre os membros da 
comunidade. A conexão dos membros da comunidade 
fortaleceu o capital social de MetroWest.
Esse investimento sólido em capital social permite que 
os membros da nossa comunidade se conheçam, se 

preocupem e observem uns aos outros e, ao mesmo 
tempo, enviem aos criminosos a mensagem de que ali 
não terão sucesso.

O programa de segurança pública de MetroWest está 
funcionando e obtendo resultados. Convidamos você a se 
juntar a nós para ajudar a fazer uma diferença muito 
positiva e importante na qualidade da nossa comunidade.



HISTÓRIAS DE SUCESSO: QUANDO UMA COMUNIDADE SE CONECTA, COISAS INCRÍVEIS ACONTECEM.
O programa de segurança pública de MetroWest conta com uma ampla variedade de estratégias de segurança 
organizadas para oferecer assistência completa e eficaz em assuntos de segurança pública.

Entre as diversas estratégias que empregamos com sucesso estão:
• Padrões de locação “livre de criminalidade” –

as comunidades que instituem medidas para eliminar 
a criminalidade e obtêm uma redução de até 75% na 
taxa de criminalidade recebem uma certificação de 
vizinhança “livre de criminalidade”. Nossa meta é obter
essa certificação para o MetroWest.

• Complexo multirresidencial livre de criminalidade – 
Crime Free Housing é um programa 
nacional de ponta voltado à prevenção
 de crimes, criado para reduzir a 
criminalidade em complexos de 
apartamentos, residências próprias e
outras propriedades de aluguel. 
O MetroWest implementou esse 
programa nacional para eliminar a
criminalidade em nossas comunidades
, com oito delas já certificadas atualmente 
como livres de criminalidade. Outras seguirão 
o exemplo em breve.

• Contato com novos residentes -  Novos residentes
que se mudam para MetroWest são recebidos pelos
funcionários da CIS e/ou pela Equipe de Segurança 
de Ação da Comunidade. Incentivamos novos 
residentes a fazerem parte de nossos esforços 
para conectar e fortalecer o MetroWest por meio 
de medidas de segurança

•  Meet the bus—

• Victim re-contacts – 

Oferece às autoridades de        
segurança pública da comunidade a 
oportunidade de estabelecer 
relacionamentos com os jovens de 
MetroWest por meio de interações 
positivas em paradas de ônibus 
escolares em MetroWest.

• Sistema de alerta de emergência (EAS)—

• “Stop-n-Talks”, do Departamento de Polícia de Orlando 
Policiais do Departamento de Polícia de Orlando (OPD) que 
estão de folga são designados para fiscalizar o trânsito nas 
principais vias da região e próximo a locais com alta taxa 
de criminalidade. Além de evitar crimes, essa estratégia é 
uma ótima maneira de conexão com a comunidade e de
estabelecer relacionamentos com residentes que 
                                 respeitam a lei.

• Comunicações unidirecionais e 
bidirecionais 

Criamos vários canais de comunicação 
para transmitir informações às partes 
interessadas de MetroWest, tornando 
fácil para as pessoas se manterem 
informadas sobre os desenvolvimentos 
de segurança da comunidade.

• Contatos com as empresas – A conexão com as 

• Reuniões da aliança comunitária – O objetivo dessas

Policiais de segurança pública em bicicletas cruzam a 
comunidade, criando oportunidades infinitas de 
estabelecimento de relacionamentos com residentes e 
empresas.

                   

Este programa ajuda a 
restabelecer a confiança de residentes que
vivenciaram algum tipo de crime em nossa 
comunidade. Também disponibiliza um 
banco de dados importante sobre crimes 
na comunidade e outras informações 
relevantes para nossos esforços de
 segurança pública.

empresas de MetroWest é uma estratégia de segurança 
pública importante. Convidamos as empresas locais a 
trabalhar conosco para tornar MetroWest um lugar seguro 
para comprar e fazer negócios, bem como para viver e 
divertir-se.

reuniões é reunir gestores da comunidade, proprietários 
de empresas e membros do conselho da MWMA para 
compartilhar informações e monitorar o progresso de 
nossas estratégias de segurança pública.

• Programa de policiais de bicicleta – 

Com programas de eficácia comprovada 
como  esses e a participação de residentes 
com senso cívico como você, continuare-
mos a trabalhar com policiais e outras 
partes interessadas da comunidade para 
enviar aos criminosos a mensagem de que 
em MetroWest o crime não é tolerado e não 
vale a pena.Nosso sistema de alerta notifica os membros e 

empresas da comunidade sobre eventos 
significativos que afetam MetroWest, inclusive 
avisos sobre condições do tempo, tráfego, ameaça 
criminal iminente, catástrofes naturais e muito mais.



JUNTE-SE À ORGANIZAÇÃO DA COMUNIDADE QUE TRABALHA PARA SUA SEGURANÇA.
Para continuar a ter sucesso, precisamos que nossos residentes, empresas e parceiros da comunidade se juntem 
aos nossos esforços de segurança pública. Fazemos parcerias com residentes e empresas comprometidos, com a 
Segurança Pública de MetroWest e o Departamento de Polícia de Orlando para manter e proteger a qualidade de 
vida da nossa comunidade.

ENVOLVA-SE
Quando o assunto é segurança pública, os números comprovam que essa é uma prioridade! Quanto mais pessoas 
participarem do Programa de Segurança Pública de MetroWest, mais protegida nossa comunidade estará.

• Conecte-se! Siga e curta a página do MetroWest no Facebook, www.facebook.com/MetroWestMasterAssociation, 
para saber sobre os últimos acontecimentos.

• Saiba mais! Acesse o site www.MetroWestCommunity.com para uma explicação mais detalhada 
do Programa de Segurança Pública da MWMA/CIS e da metodologia de CCBPI da CIS.

• Faça trabalho voluntário! Torne-se membro da Community Action Safety Team (CAST) e seja uma 
parte especial de nossa estratégia de segurança pública.

DICAS SIMPLES PARA TER UMA COMUNIDADE MAIS SEGURA
• Denuncie! Seus olhos e ouvidos são um valor agregado da nossa estratégia

• Envolva-se! Conheça seus vizinhos. Se você cuidar deles, é bem 
provável que eles também cuidem de você.

• Seja cuidadoso Casas e carros não trancados e garagens abertas são um 

• Pense antes! NÃO confronte nem persiga pessoas suspeitas ou que estejam 

SEGURANÇA PÚBLICA DE METROWEST
O “PÚBLICO” em si é um 
componente-chave para a segurança 
pública!  Ligue para (407) 473-2120 e 
informe o que você viu ou sabe.

RECOMPENSAS POR INFORMAÇÕES 
(DISQUE DENÚNCIA)
Se você deseja permanecer anônimo, 
ligue para (407) 217-TIPS 
ou (407) 217-8477.
 

RECURSOS ÚTEIS
Emergências       911
(Departamento de Polícia de Orlando)
OPD (não emergência)     321-235-5300 
Delegacia do Condado de Orange    407-836-4357 
Recompensas por Informações 
(Disque Denúncia)      800-423-8477 
        (800-423-TIPS)
Escritório da MWMA     407-601-5995
Controle de Animais     407-836-3111
Controle de Produtos Tóxicos    800-222-1222
Programa de Violência Doméstica    407-886-2856 
Linha Direta de Abuso de Menores    800-962-2873

 

de segurança pública. “Se desconfiar de alguma coisa, diga alguma coisa.”

convite a criminosos oportunistas. Bicicletas e itens de valor deixados nos 
jardins podem desaparecer.

se envolvendo em atividade criminal. Ligue para 911 ou comunique o fato 
ao Departamento de Polícia de Orlando.




