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Temporada de férias, ainda
mais divertida
Para que as famílias desfrutassem de
momentos ainda mais especiais nas férias,
a Administradora Jardim Acapulco criou uma
programação especial, o Verão Intenso, com
atividades realizadas na Praça de Eventos do
loteamento, durante os sábados.

Clínica de futebol animou a garotada

Crianças participaram do plantio de
árvores, mais uma ação do projeto
de Enriquecimento Ambiental da
Administradora Jardim Acapulco
Cavalos da raça Lusitana encantam crianças e adultos

Confira os eventos na pág. 4

Veja na página 3
Monitoramento
eletrônico

Orientação no
trânsito

Posto Médico:
expansão do horário

A operação do monitoramento
eletrônico do sistema de segurança
permitiu mais agilidade no
atendimento às demandas.

Agentes de trânsito, contratados pela
Administradora Jardim Acapulco,
atuaram no período de férias com a
proposta de garantir a tranquilidade
no convívio dentro do loteamento.

Durante os meses
de dezembro e janeiro,
o posto médico prestou
1056 atendimentos.

Editorial
A temporada é um período especial
para a equipe da Administradora
Jardim Acapulco. O planejamento é
feito com bastante antecedência para
que proprietários, familiares e seus
convidados possam desfrutar de bons
momentos, durante o período das festas
de final de ano e as férias de janeiro.
O controle de acesso da Administradora
Jardim Acapulco registrou uma média
de 12 mil pessoas por dia, uma
verdadeira cidade pulsando 24 horas.
Para atender a esse público, formado
por proprietários e seus familiares,

visitantes e prestadores de serviços,
a Administradora implantou um plano
de ação com atividades desde a área
de manutenção, prevenção e controle
da dengue, atendimento no posto
médico, reforço nas equipes de portaria
e segurança, chegando às ações de
relacionamento como os eventos, que
reuniram as famílias para momentos de
descontração e lazer.
A Administradora Jardim Acapulco
sempre busca novas medidas para
proporcionar melhorias no loteamento
e muitas já estão previstas no plano

de investimentos para 2014. Para o
êxito dessas atividades uma equação
precisa ser mantida: a boa parceria
entre a Administradora Jardim Acapulco
e os proprietários, afinal, um esforço
conjunto permite levar mais benefícios a
quem escolheu o Jardim Acapulco como
sua residência ou casa de veraneio.

Equipe Administradora
Jardim Acapulco

Carnaval

Carnaval 2014:

colabore com o seu vizinho
O Carnaval é uma das datas mais comemoradas no Brasil afora. Muita
alegria, descontração, música e samba no pé. Para que esse clima
contagiante seja agradável para moradores e seus convidados, a
Gerência de Relacionamento da Administradora Jardim Acapulco faz
algumas observações:

• O som deve respeitar o limite do bom senso. Após às 22h, o volume
deve ser adequado. Afinal, há crianças, idosos e pessoas que
precisam descansar.
• É importante uma boa hidratação e proteção com filtros solares. O
Posto de Atendimento Médico registra um grande número de casos
de desidratação e insolação. Afinal, ninguém quer ficar fora da festa!
• Dirigir respeitando os limites de velocidade é uma prática que
proporciona segurança para todos – pedestres, ciclistas e motoristas.
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Posto Médico

Administradora Jardim Acapulco se preocupa
com sua saúde e bem estar
1056 pessoas receberam atendimento no Posto
Médico, que é mantido pela Administradora Jardim
Acapulco, durante os dois últimos meses – dezembro e
janeiro. Foram atendidos casos de primeiros socorros
até emergências mais graves, que necessitaram de
remoção.
Durante os meses de dezembro, janeiro, Carnaval
e julho, há um plantão 24 horas, todos os dias da
semana. Vale lembrar que o Posto Médico conta com
unidade móvel UTI para primeiros socorros, médico e
enfermeiro.
O ambulatório médico está localizado junto à sede da
Administradora Jardim Acapulco: Av. Um nº 231,
fone: (13) 3353-4645.

1056 atendimentos, sendo 30 remoções.
Monitoramento

Monitoramento eletrônico:
mais segurança
Inaugurado na sua primeira fase, em
dezembro, o sistema de monitoramento
eletrônico por câmeras funcionou
como um aliado para levar segurança
aos proprietários. Os profissionais, via
central, puderam transmitir informações
praticamente em tempo real para o
pessoal de campo, que teve mais

agilidade para chegar aos locais.
Segundo levantamento efetuado
pela equipe de Segurança, o maior
índice de ocorrências ficou por
conta da perturbação do sossego.
Por isso, aí vai a dica: a boa parceria
com o vizinho!

Trânsito

Trânsito: respeito à vida
No final do ano, as ruas e avenidas do
Jardim Acapulco receberam novas placas
com a proposta de levar dicas para um
trânsito com respeito. Afinal são mais de
50 km de ruas e avenidas no loteamento.
Outra atitude positiva foi a contratação por
parte da Administradora Jardim Acapulco de
uma equipe especializada em educação no
trânsito para indicações e orientações nos
principais cruzamentos e nos locais de maior
fluxo de veículos e pessoas.

VERÃO

INTENSO

Uma programação
diferenciada no Guarujá

Os primeiros meses do
verão tiveram temperaturas
elevadas e muita diversão no
Jardim Acapulco. A equipe
da Administradora Jardim
Acapulco buscou propiciar
atividades diferenciadas
para as férias de janeiro
e deixaram o gostinho de
“quero mais” para muitos
participantes.

Eventos

Inédito: Cavalos Puro Sangue Lusitano
na praça de eventos
Uma das ações mais apreciadas pelos
participantes, durante a programação
do Verão Intenso, foi o evento com
cavalos da raça Lusitana, durante dois
sábados de janeiro. A Administradora
Jardim Acapulco firmou parceira com a
Coudelaria Amor e Cura, Puro Sangue
Lusitano, que levou diversos animais
para a exposição, além de passeios de
charretes, provas equestres e palestras
para interessados no assunto.

A atividade recebeu elogios como da
família Oliveira:

“

Parabéns pelos lindos cavalos,
simpatia com que fomos recebidos
e pelos momentos inesquecíveis
para crianças e adultos. Uma
gostosa tarde campestre, boa
música e alegria. Ótimo, se
pudessem repetir inúmeras vezes.
Sensação de liberdade: obrigada,
Família Oliveira” , 18/1/2014.

Clínica de futebol: esporte e integração
Dribles, passes, chutes a gol e
jogos amistosos foram as atividades
preparadas com carinho pela equipe,
que ministrou a Clínica de Futebol.
Para o senhor Ismael, da Rua 27,

“o evento foi muito bem organizado e motivacional. Acredito que
novas realizações serão muito bem vindas”. Houve ainda a entrega de
medalhas aos atletas, além do sorteio da Brazuca, o símbolo da Copa de 2014.
Que os bons fluidos dessa turminha possam influenciar a equipe brasileira!

Plantando o futuro
A cidade do Guarujá, na verdade
a Ilha de Santo Amaro, possui o
formato que lembra um dragão. Com
a proposta de divulgar a história do
Guarujá juntamente com as ações
socioambientais, a gerência de Meio
Ambiente criou, na Praça de Eventos,
um grande jardim num formato de

dragão, que pode ser visto pelo Google
Earth devido a sua extensão.
Lá, nesse pedacinho especial do
Jardim Acapulco, algumas crianças
tiveram a oportunidade de plantar duas
árvores, que permitirão acompanhar
o crescimento, além de informações
importantes sobre o meio ambiente.

