Relatório da Comunidade 2021

Continuando a superar
desafios e fortalecer as
conexões com a comunidade

2021: Crescendo juntos
como uma comunidade
Os desafios contínuos apresentados pela
COVID-19 exigem uma forte liderança da comunidade.
Felizmente, a MetroWest Master Association (MWMA)
é liderada por um conselho de administração ativo e
envolvido. À luz
da pandemia,
o conselho da
MWMA tomou
a decisão de
suspender alguns
eventos da
comunidade de
2021 e espera
retomar todos os
eventos quando
as condições
relacionadas
à COVID-19
melhorarem
ainda mais.
Muitas iniciativas da Master Association avançaram em 2021.
A Master Association continuou sua parceria de sucesso

com a Central Florida Lifestyle Magazine para produzir
MetroWest Lifestyle, uma revista trimestral brilhante. Quatro
edições da MetroWest Lifestyle Magazine foram produzidas
e disponibilizadas em versão impressa ou digital.
O programa MetroWest Public Safety conectou-se a
empresas, residentes e visitantes de nossa comunidade
para ajudar a alcançar a mais alta qualidade de vida no
MetroWest.
Além disso,
continuamos a
acessar e engajar as
partes interessadas
da comunidade
por meio de nossas
plataformas de
comunicação,
incluindo Constant Contact e Facebook.
À medida que nos recuperamos dos desafios da pandemia,
continuaremos a aumentar e apoiar as conexões entre
todos que vivem, trabalham e se divertem no MetroWest
para crescermos juntos como uma comunidade.

Escolas locais
aprimoram
nossa
comunidade

O MetroWest tem orgulho de suas
escolas de bairro de alto desempenho;
seu ímpeto ascendente para o sucesso acadêmico
continuou em 2021, mesmo com os desafios
constantes apresentados pela COVID-19.
A MetroWest Master Association apoiou
a MetroWest Elementary School e a
Westpointe Elementary School com uma
doação total de US$ 5.000 em 2021.
Esses fundos permitem que as escolas
aprimorem e enriqueçam a experiência de
aprendizagem para professores e alunos

Nossas escolas de bairro
com melhor classificação são:
• MetroWest Elementary School
• Westpointe Elementary School
• Chain of Lakes Middle School
• Gotha Middle School
• Olympia High School

MetroWest deu boas-vindas
a novas empresas em 2021
Recebemos muitas novas empresas na
comunidade MetroWest em 2021, incluindo: Optum,
Bravo Supermarket, Achille’s Art Café, Rhythm Dance,
Rios Bistro and Steakhouse, Salon Lofts, El Toque Latin
Restaurant, Brausa Dental Smiles, Sanitas Medical Center,
Metro by T-Mobile, PCG Artisanal Burgers, D’ Pets Bath &
Grooming, Hiawassee Wine & Liquor, MetroWest Home

Expo, Cell World, Brooks Rehabilitation, Low Fume, 4C
Creamery, Gentleman Barbershop e Brows & Co. by Paula
Daniel.
As estatísticas de vendas e ocupação para propriedades
residenciais e comerciais indicam muito pouco estoque
disponível em nossa comunidade, uma prova da
conveniência de viver e trabalhar no MetroWest.

PCG Artisanal Burgers

Achille’s Art Café

4C Creamery

MetroWest se beneficia da
parceria com a segurança pública
Em 2021, o MetroWest marcou o oitavo ano
de nossa parceria comunitária com a Critical Intervention
Services (CIS), uma empresa com sede
na Flórida especializada em melhorar
a segurança pública. Os Policiais de
Critical
Intervention Services Segurança Pública do MetroWest (PSO)
atuam como agentes de ligação com a comunidade,
construindo relacionamentos com membros da comunidade,
empresas, o Departamento de Polícia de
Orlando (OPD) e outras autoridades e
entidades responsáveis pela aplicação da lei.
Durante o ano passado, os PSOs do
MetroWest estiveram envolvidos em

contatos contínuos com a comunidade/empresas dentro
do MetroWest à medida que o programa continua a
unificar proprietários, empresas, gerentes e residentes para
promover os mais altos padrões de segurança pública.
Também em 2021, MWMA e CIS iniciaram o processo de
promover as iniciativas de combate ao crime de nossa
comunidade internamente por meio da International Crime
Free Association. A implementação desse programa interno
para eliminar criminalidade está prevista para 2022.
Prevemos sucesso contínuo no próximo ano e agradecemos
o apoio de todos os nossos vizinhos que se esforçam para
garantir a segurança dos residentes, empresas e visitantes
do MetroWest.

Eventos comunitários bem executados e com boa
participação são uma tradição no MetroWest. No entanto, na era
da COVID-19, alguns eventos especiais do MetroWest tiveram que ser
cancelados até que pudessem ser realizados com segurança, enquanto
outros assumiram uma forma diferente.
Mensalmente, o MetroWest Food Truck Connection foi retomado com
as medidas de prevenção da COVID-19 implementadas.
O aspecto de evento público do MusicWORKS de 4 de julho não foi
realizado em 2021. No entanto, em 4 de julho, os residentes do MetroWest
puderam desfrutar uma impressionante exibição de fogos de artifício em
seus quintais e varandas, cortesia da MetroWest Master Association.
Para apoiar o Mês de Conscientização do Câncer de Mama em outubro,
a MWMA colocou quatro guirlandas gigantes em torno do pescoço
dos cavalos da estátua Quattro Cavalli na entrada do Veranda Park.
Além disso, sacolas de brindes foram entregues em vários consultórios
médicos na comunidade MetroWest durante o mês de outubro.
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FOOD • FUN • MUSIC

We’re Back!

EVERY 4TH
THURSDAY
5:30-9 PM

At The MetroWest Golf Club, 2100 S. Hiawassee Road
www.metrowestcommunity.com
Social Distancing Guidelines Will Be Observed.
4/26/21 8:32 PM

Nosso desafio de caridade anual MetroWest Charity Challenge, que beneficia o
Edgewood Children’s Ranch, teve seu formato modificado novamente para manter
os participantes seguros durante a pandemia, mas ainda assim arrecadou quase
US$ 8.000, com a Fairwinds Credit Union vencendo o desafio.

Conecte-se conosco!
Curta-nos no Facebook (www.facebook.com/
MetroWestMasterAssociation/) para ter certeza de que não perderá
nenhuma notícia da comunidade MetroWest. Além disso, nosso site, www.
metrowestcommunity.com, oferece uma ampla variedade de notícias e
atualizações oportunas sobre a MetroWest, incluindo eventos, empresas,
histórias da comunidade e muito mais.

Master Association
2121 S. Hiawassee Rd., Suite 132, Orlando, FL 32835
(407) 601-5995
www.metrowestcommunity.com

Vida. Trabalho. Diversão. Conexão.

