
Seguindo em frente com força e resiliência  
continuando a superar desafios e a  

fortalecer as conexões com a comunidade

Relatório da Comunidade 2022



À medida que superamos as dificuldades dos últimos dois 
anos devido à pandemia, a MetroWest Master Association 
(MWMA) — liderada por um Conselho de Administração 
dinâmico e envolvido — tomou a decisão de retomar nossos 
dois maiores eventos especiais da comunidade: MusicWORKS, 
no dia 4 de julho, e WinterFest, no dia 11 de dezembro. 

Muitas outras iniciativas da Master Association também 
mudaram em 2022. A MWMA continuou sua parceria 

de sucesso com a Central Florida 
Lifestyle Magazine para produzir a 
MetroWest Lifestyle, uma revista 
trimestral brilhante. Quatro edições 
da MetroWest Lifestyle Magazine 
foram produzidas e disponibilizadas 
em versão impressa ou digital.

A Segurança Pública de MetroWest 
continuou a se conectar com empresas, residentes e 
visitantes de nossa comunidade para ajudar a alcançar a mais 
alta qualidade de vida em 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.

Para a Master Association, nosso objetivo será aumentar e 
apoiar as conexões entre todos que vivem, trabalham e se 
divertem em MetroWest para seguir em frente com a força e 
a resiliência que nossa comunidade demonstrou nos últimos 
dois anos.

2022: Seguindo em frente
com força e resiliência
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A MetroWest tem orgulho de nossas escolas do bairro 

de alto desempenho e seu impulso ascendente para o 

sucesso acadêmico continuou em 2022. 

A MetroWest Master Association apoiou a MetroWest 

Elementary School e a Westpointe Elementary School 

com uma doação total de US$ 10.000 em 2022. Esses 

fundos permitem que as escolas aprimorem e enriqueçam 

a experiência de aprendizagem para professores e alunos

Escolas locais  
melhorar nossa comunidade

Nossas escolas do bairro com 
melhor classificação são:

• MetroWest Elementary School     

• Westpointe Elementary School

• Chain of Lakes Middle School      

• Gotha Middle School      

• Olympia High School



Recebemos muitas novas empresas na comunidade 

MetroWest em 2022, incluindo: MD NOW Urgent Care, 

Sanitas Medical Center, San Julian's Coffee, Artisanal 

Burgers, Hiawassee Wine & Liquor, Brooks Rehabilitation, 

Sandra's Health Bar e OYSTER Dental Clinic.

As estatísticas de vendas e ocupação para propriedades 

residenciais e comerciais indicam muito pouco estoque 

disponível em nossa comunidade, uma prova do 

prestígio de viver e trabalhar em MetroWest.

MetroWest deu boas-vindas a  
novos negócios em 2021



MetroWest marcou o nono 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 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 de MetroWest estiveram 

envolvidos em contatos contínuos com a comunidade/empresas 

dentro de MetroWest à medida que o programa continua a 

unificar proprietários, empresas, gerentes e residentes para 

promover os mais altos padrões de segurança pública. 

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. 

Em 2022, todos os apartamentos e condomínios de MetroWest 

concluíram a Fase I, classe de 

oito horas de certificação de 

ausência de criminalidade. Duas 

comunidades tornaram-se 

livres da criminalidade sob o 

Programa MetroWest Crime 

Free Multi-Housing. Fazer isso 

é uma conquista de prestígio, pois exige 

que as comunidades se qualifiquem de 

acordo com as diretrizes de Prevenção 

ao Crime Através do Projeto Ambiental 

(CPTED), que são muito rigorosas. 

Muitas outras comunidades estão 

em processo de qualificação para a 

Fase II, que inclui as avaliações físicas 

e de iluminação de CPTED. Estamos 

prevendo que mais comunidades serão 

certificadas em 2023

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 de MetroWest.

Nossos benefícios para a comunidade  
da parceria com a segurança pública

Critical 
Intervention Services



Os eventos especiais retornam!
Eventos comunitários bem executados e com boa 

participação são uma tradição em MetroWest e 

em 2022, a Master Association teve o prazer de 

retomar a realização desses eventos populares após 

cancelamentos em 2020 e 2021 devido à COVID-19. 

Tanto o MusicWORKS 2022 quanto o WinterFest 

2022 foram 

patrocinados 

pela Orlando 

Health.

O segundo 

evento anual 

MusicWORKS, 

realizado em 

4 de julho no MetroWest Golf Club, atraiu milhares de 

participantes e contou com grande entretenimento 

musical e fogos de artifício espetaculares.

um tobogã de neve duplo de 12 toneladas e área de 

recreação, apresentações temáticas das festas de fim 

de ano da MetroWest Elementary School e Westpointe 

Elementary School, passeios a cavalo e carruagem, 

vendedores e Zona de Food Truck.

O popular MetroWest 

Food Truck Connection 

mensal também 

continuou a oferecer 

boa comida e amizade 

em 2022. 



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.

MetroWestCommunity.com  •  407-601-5995  •  MetroWest Master Association 
2121 S. Hiawassee Road, Suite 132,  Orlando, Florida 32835

Doe vales-presente agora! Acesse MetrowestCommunity.com
ou ligue para 407-601-5995

DESAFIO DE CARIDADE COMUNITÁRIA
Beneficiando o 

Edgewood Children’s Ranch 
de 1 de outubro a 10 de dezembro

Ajude as crianças a ter uma segunda chance de um 
futuro melhor doando um vale-presente hoje!

PATROCINADORES

Critical Intervention 
Services
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O Nosso Desafio de Caridade MetroWest anual beneficiando O Edgewood 
Children's Ranch arrecadou mais de $ 4.000 para o Edgewood Children's Ranch, 

com a Fairwinds Credit Union vencendo o Desafio.



Master Association
2121 S. Hiawassee Rd., Suite 132, Orlando, FL 32835 

(407) 601-5995

www.metrowestcommunity.com

Vida. Trabalhe. Divirta-se. Conecte-se.




