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Editorial

Parceria e colaboração
Com objetivo de identificar as mais
diversas demandas, seja por parte dos
proprietários, da sociedade civil, dos
Poderes Públicos e dos fornecedores
de serviços, a Administradora Jardim
Acapulco implantou a Gerência de
Relacionamento, que tem entre outras
atribuições, melhorar a comunicação
com os diversos públicos.
No final do primeiro semestre desse
ano foi realizado o Plano Estratégico
de Comunicação do Jardim Acapulco,
visando levar uma maior gama de
informações
aos
proprietários
e
frequentadores. Foram contempladas

diretrizes
visando
atualidade,
uso adequado de ferramentas de
comunicação e os diversos públicos
presentes no cotidiano do loteamento.
Uma dessas ações é este próprio
Informe que passou a ter uma
periodicidade mensal. Outra atividade
que está em desenvolvimento é uma
campanha de educação voltada ao
trânsito no bairro. Em breve, o novo
site estará no ar, e será mais uma
ferramenta
buscando
a
parceria
entre Administradora e proprietários.
Também foram planejadas atividades
voltadas
aos
nossos
prestadores

de serviços que somam mais de
cinco mil pessoas por dia, além de
nossos 312 colaboradores diretos da
Administradora.
A
Gerência
de
Relacionamento
está à sua disposição. O e-mail é
g.relacionamento@jardimacapulco.
com.br. Fazer do Jardim Acapulco
um ambiente melhor depende da
colaboração dos envolvidos.
Atenciosamente
Administradora Jardim Acapulco

Manutenção

Pequenas ações colaboram para a limpeza das
galerias pluviais
A Administradora Jardim Acapulco
realiza periodicamente a limpeza das
galerias pluviais. O objetivo é prevenir
que se criem pontos de alagamento
nas ruas e avenidas do loteamento.
Para isso, é importante orientar caseiros
e jardineiros para não depositar grama
solta nos canteiros centrais, ruas ou
praças do loteamento. Os lixos vegetais
devem ser ensacados corretamente
para o recolhimento do caminhão da
Administradora Jardim Acapulco.
Vale lembrar que as empresas
contratadas para as obras particulares,
ficam com a responsabilidade da
limpeza e organização dos materiais de
construção (areia, entulho e pedras),
evitando assim o depósito em áreas
irregulares.

MEIO AMBIENTE

Agenda 21 do Guarujá: o Jardim Acapulco de olho no
futuro

A Administradora do Jardim Acapulco
também está presente na Agenda 21
do município, um importante fórum
para a definição de políticas públicas de
desenvolvimento sustentável nas áreas
ambiental, social e econômica.
Composto por representantes dos três
setores – Poder Público, Empresas e
Sociedade Civil – o Fórum da Agenda
21 do Guarujá já alcançou importantes
conquistas, como a elaboração do
Plano
Local
de
Desenvolvimento

Sustentável (PLDS), a criação da APA
Serra do Guararú – o que garantirá
a preservação e fiscalização da
ocupação da área que se estende do
Perequê, até a divisa com o Canal de
Bertioga, entre outras.
O gerente de Meio Ambiente da
Administradora
Jardim
Acapulco,
Ricardo Zuppi, é um dos representantes
dentro do fórum, e faz a seguinte
ressalva: “Todas as ações da Agenda
21 são frutos de análises de tendências,
potencialidades e ameaças, que são
inerentes ao município e região. Elas
refletem o anseio de garantir um futuro
mais equilibrado com qualidade de
vida para todos, por meio da geração
de emprego e renda para a população,

a ordenação territorial e o cuidado com
o meio ambiente. Esta visão da cidade
nos permite discutir e definir as metas
que queremos, com a participação dos
diversos setores da sociedade”.
O grande desafio é fazer com
que as ações elaboradas sejam
implementadas,
e
para
isto,
a
mobilização e acompanhamento das
metas estabelecidas são importantes
para que a Agenda 21 tenha resultado
efetivo.
Conseqüentemente
os
benefícios irão atingir a população
residente, turistas e visitantes, que se
relacionam diretamente com o Jardim
Acapulco.

Compromisso com a atual e futuras gerações
O loteamento Jardim Acapulco é considerado uma ilha verde, na cidade do
Guarujá. Por isso, preservar o meio
ambiente é um compromisso da Administradora Jardim Acapulco.
O loteamento possui três milhões e duzentos mil metros quadrados distribuídos entre edificações e áreas verdes.
Soma-se a essa área verde, locais que
foram reservados para as praças, alamedas, avenidas e ruas arborizadas.
Sem falar nos jardins das residências e
no Viveiro de Plantas da Administradora que completam a paisagem de um
bairro pertinho do mar.
As áreas verdes do Jardim Acapulco
recebem os cuidados das equipes de
campo, sob a coordenação de biólogos
especializados em Mata Atlântica e em
projetos de urbanização. Os jardineiros
realizam os serviços de preparação da
terra (adubação), plantio de mudas,

irrigação e podas necessárias às diversas espécies de plantas. Todo esse
processo faz parte do enriquecimento
ambiental e paisagístico, preservando
e deixando o Jardim Acapulco em harmonia com a natureza.
O resultado do trabalho da equipe de

meio ambiente pode ser verificado pela
visita de diversas espécies de aves
nas praças e jardins do loteamento.
Por isso, consulte a equipe antes de
realizar novos projetos de jardinagem,
afinal, o meio ambiente pertence a
todos!

Saiba qual setor deve ser acionado se um animal
silvestre invadir a sua casa
Como o Jardim Acapulco é rodeado de
uma imensa área verde, é comum nos
depararmos com animais silvestres no
loteamento. Por este motivo, os moradores que receberem a “visita surpresa”
de um destes animais em sua residência, devem entrar em contato com a 1ª
Companhia da Polícia Ambiental, localizada na cidade de Guarujá, pelos telefones: (13) 3358-4669 / 3358-4411.

Para solicitar o telefone de outros
profissionais credenciados, como os
apicultores, no caso de uma invasão
de abelhas, basta ligar para a Gerência de Relacionamento, no telefone
(13) 3353-1010.
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