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Editorial

Por que o Jardim Acapulco?
A concepção do loteamento Jardim
Acapulco, nos anos 70, priorizou oferecer
algo diferenciado aos futuros proprietários.
Algo que se traduzisse em conforto, beleza,
bem estar, valorização, tranquilidade,
segurança, enfim satisfação em ter feito um
bom negócio.
Para que esse projeto se tornasse
realidade, fundamos a Administradora
Jardim Acapulco. Uma empresa dedicada
exclusivamente ao atendimento das
demandas do loteamento. Ou seja, o único
cliente e parceiro, é o proprietário. Nesses
anos, a Administradora vem trabalhando
para superar metas visando atender aos
anseios dos frequentadores de um bairro
planejado.
São três milhões e duzentos mil
metros quadrados, que representam
aproximadamente 333 campos de futebol, e
uma área que supera a Praia de Pitangueiras,
na região central da cidade. Para isso, a
Administradora mantém uma equipe
própria de 304 funcionários que atuam
em diferentes áreas: manutenção, meio
ambiente, segurança, relacionamento com
os proprietários e entorno e administrativa.
Optou-se por ter uma equipe própria e
preparada para atender as necessidades
especificas do loteamento, e sendo assim,

estes investimentos retornam em forma de
benefícios ao Jardim Acapulco.
Nos dias atuais, as famílias priorizam opções
de residências e lazer que aliem segurança
eficiente e boa qualidade de vida. Seguindo
este conceito, o loteamento já está
instalando o monitoramento eletrônico de
segurança, 24 horas, bastante eficaz, com a
utilização de câmeras em locais estratégicos.
Todos estes investimentos são feitos com
recursos já provisionados no orçamento da
Administradora.

Para que tudo isso se viabilize com
sucesso, é fundamental a união e
a parceria dos proprietários com a
Administradora para proporcionar a
tão almejada qualidade de vida aliada
à segurança.
Atenciosamente,
Administradora Jardim Acapulco.

Administradora

Estamos de cara nova!
O Informe Jardim Acapulco mudou! A
partir de agora ele será mensal, e virá
acompanhado do demonstrativo de
despesas da Administradora. Existe ainda
outra possibilidade de ficar a par de tudo
que acontece no loteamento, já que o

Informe também será impresso e enviado
pelo correio aos proprietários.
Neste embalo de mudanças, o site do Jardim
Acapulco também sofrerá alterações, com
novas informações, um layout mais limpo
e de fácil navegação aos usuários. Tudo

pensando na melhor maneira de
direcionar as notícias para todos que
usufruem do loteamento.

Relacionamento

Pela saúde de todos

Quem passa em frente ao Posto Médico
do Jardim Acapulco, já percebe a estrutura
de pronto atendimento oferecida. Sob a
coordenação da empresa Guarumed, que
está há mais de 15 anos no loteamento,
o local conta com uma ambulância com
equipamentos iguais aos de uma UTI,
equivalente às usadas nas corridas de
Fórmula 1, os quais podemos destacar:
-Cardioversor;

-Respirador;
-Oximetro;
-Material para drenagem torácica;
-Kit para punção venosa profunda
(intra cath);
-Kit para entubação oro traqueal
(adulto e pediatrico);
-Material para resgate de trauma
(keds longo - Óregon);
-O2;
-Colares cervicais de vários tamanhos.
O objetivo dessa base médica é assegurar que as ocorrências mais graves sejam
prontamente atendidas, evitando assim
uma piora no estado de saúde das pessoas
socorridas. Durante o período de férias, o

atendimento é 24 horas.
A Administradora destaca a importância do Posto Médico no Jardim Acapulco. “Nosso loteamento é praticamente uma cidade e está distante dos
hospitais da região. Com a estrutura
que temos aqui, os médicos de plantão podem atender os pacientes com
os melhores equipamentos que existem na medicina. Durante todos estes
anos já tivemos diversas situações, e
posso assegurar que temos condições
de salvar vidas”, comenta o médico da
Guarumed.

Meio Ambiente

Horta social: sementes de fartura
e consciência ambiental
Assim como uma árvore que amadurece e
gera sementes, perpetuando a sua espécie,
a iniciativa da Horta Social está dando tão
certo que seus frutos ultrapassaram os limites do Jardim Acapulco.
Tradicionalmente realizada por meio de
convênio com a Secretaria da Educação da
Prefeitura do Guarujá, a visitação à horta
procura conciliar atividades educativas e de
consciência ambiental com a cultura de alimentos.
A cada semestre, duas escolas municipais
dos bairros do entorno do loteamento - EM
Ver. Ary Souza, do bairro da Maré Mansa, e
EM Mário Cerqueira Leite Filho, do Perequê
– trazem seus estudantes do ensino fundamental – alguns deles, crianças com necessidade especiais do projeto “Mais Educação”-

para passarem um dia em contato com a
natureza.
Nessa oportunidade elas aprendem na prática como são produzidos os alimentos; como
alimentar-se de forma saudável; conceitos
de meio-ambiente e sustentabilidade, além
de exercitarem outras habilidades como a
integração, a sociabilidade, a matemática,
noções de geografia e ciências.
Para que toda essa vivência se integre ao dia
a dia das crianças e traga transformações
efetivas no seu cotidiano, as escolas conveniadas podem desenvolver suas próprias
hortas, contando com o apoio do Jardim
Acapulco na cessão de insumos – terra, adubo, mudas – e nas orientações técnicas.
Para a diretora da EM Ver. Ary Souza, Silvia
Brazolin, a experiência contribui para a for-

mação das crianças por ser interdisciplinar, valorizando a atividade rural, a
educação ambiental e nutricional. As
crianças também têm a oportunidade
de utilizar os produtos da horta nas aulas de culinária da própria escola, aprendendo sobre alimentação saudável.
O Jardim Acapulco, pensando na responsabilidade social, contribui para a
merenda escolar: na visita realizada,
a EM Ver. Ary Souza recebeu 9,3 kg de
hortaliças e frutas (entre acelga, maracujá, alface) e cada criança levou para
casa uma muda de alecrim e hortelã.
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