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Com o final do ano se aproximando, 
a Administradora Jardim Acapulco já 
estruturou ações para atender as mais 
diversas demandas desse período.  
A proposta, contando sempre com 
a parceria e apoio dos proprietários, 
é garantir a tranqüilidade dos 
freqüentadores do Jardim Acapulco 
e propiciar uma passagem agradável 
durante as festividades de Réveillon e 
férias de janeiro.
Entre as novidades estão os 
resultados expressivos do trabalho de 
Enriquecimento Ambiental que, além da 
beleza, está possibilitando o retorno de 
vários pássaros e borboletas. Tal fato 
está sendo possível graças à introdução 

de espécies da Mata Atlântica, à 
preservação do meio ambiente e às 
práticas de sustentabilidade adotadas 
pela Administradora. 
A pavimentação das ruas e a limpeza 
das galerias pluviais e praças, além 
de outras melhorias de conservação 
e infraestrutura, seguem a todo 
vapor. Também está em fase final 
de implantação, o monitoramento 
eletrônico por câmeras, com tecnologia 
de última geração, trazendo novos 
recursos para a atuação da equipe de 
segurança.
Novos materiais de comunicação 
foram elaborados com a proposta 
de levar informações atualizadas a 

respeito do Jardim Acapulco, entre 
eles o novo site, que estará no ar nos 
próximos dias. E outra atividade é a 
programação especial de atividades 
de lazer e recreação, que foi preparada 
com dedicação pela equipe de 
Relacionamento. 
Estas ações representam nosso 
compromisso com você, proprietário 
presente, que nos apóia, nesta parceria 
de tantos anos. Nossos sinceros 
agradecimentos pela confiança no 
trabalho da nossa equipe, que soma 
mais de 300 profissionais.
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lAis gissoni é A novA gerente de relAcionAmento do 
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“Fornecer um serviço ágil e com 
qualidade para todos os moradores 
do loteamento, tanto no setor 
de relacionamento quanto na 
infraestrutura”. Com esta frase, a nova 
gerente de relacionamento do Jardim 
Acapulco, Lais Gissoni assumiu seu 
cargo em outubro. Nascida em São 
Paulo, ela tem formação na área de 
Administração, Turismo e Hotelaria. 
Atualmente, está cursando Engenharia 
Civil.
Questionada sobre seus principais 
objetivos no loteamento, Gissoni 
valorizou o contato e a satisfação dos 
proprietários como uma das metas 
a serem cumpridas. “Espero fazer a 
diferença dentro das minhas funções 
trazendo soluções e ideias inovadoras 
para atualizar o loteamento. Cada dia 

pretendo reforçar esta parceria com 
os moradores buscando conforto, 
segurança e praticidade de vida para 
todos”.
A gerente se diz impressionada com 
a estrutura e organização do Jardim 
Acapulco, e aproveita para mandar 
um recado aos proprietários. “Contem 
comigo sempre. Sei o quanto é 
importante à tranquilidade e segurança 
para desfrutar de tudo que o loteamento 
oferece. Estarei disposta a ajudá-los 
e resolver qualquer pendência em 
questão. A felicidade e satisfação dos 
proprietários, é nossa maior conquista”, 
finaliza.
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equipes trAbAlhAm nA prevenção dA dengue 

Acontece no AcApulco

segurAnçA

meio Ambiente

Junto com a estação mais quente do 
ano também volta à tona um velho pro-
blema do país: o aumento do número 
de casos de dengue. É durante esse 
período, que o mosquito transmissor 

•	 Recolhimento de material grosso triturado: 1856m³
•	 Recolhimento de material fino: 154m³
•	 Galerias Centrais: limpeza de toda a Avenida 06.
•	 Confecção de lombadas: 2 
•	 Serviço de calçamento: Avenida 9 e 6 foram feitos o reparos e a troca de pedras 

danificadas, manutenção em sarjetas e fixação das pedras.

AtuAlizAção do cAdAstro fAcilitA Acesso Ao bAirro 
Durante a temporada o movimento no 
Jardim Acapulco é intenso. Por isso, 
para facilitar o acesso ao loteamento 
e para que a segurança funcione 
de maneira eficiente, é necessário 
que o cadastro esteja atualizado – 
proprietários, familiares, prestadores de 
serviços e visitantes frequentes. 
O cadastro, que pode ser feito 
por e-mail ou pessoalmente na 
portaria, facilita o trabalho da equipe 
de segurança e colabora com a 
segurança do loteamento. Também é 
possível realizar o cadastro prévio de 
convidados. Informações pelo telefone 
(13) 3353 1010 ou e-mail.

da doença se prolifera com maior rapi-
dez. Por isso, a Administradora Jardim 
Acapulco realiza de forma preventiva 
ao longo de todo ano, visitas periódi-
cas aos imóveis do loteamento mo-
nitorando diversos pontos. Esta ação 
possibilitou uma redução drástica nos 
índices de casos na região. 
Quem realiza esses acompanhamen-
tos são os agentes de meio ambiente. 
Desde o inicio do ano, foram feitas nos 
imóveis dentro do loteamento (casas, 
obras e terrenos), mais de 4.500 vis-
torias das quais menos de 7% destas 
apresentaram incidência de focos de 
mosquitos. A meta é reduzir cada vez 
mais este porcentual. Para isto, é ne-
cessário o envolvimento e parceria de 
todos. Verificar as piscinas sem uso e 

suas cascatas, os depósitos em geral 
e as bromélias (flores acumulam água) 
são de fundamental importância. 
A Administradora também realiza 
ações em conjunto com a Prefeitura 
de Guarujá para combater a dengue. 
Além disso, desenvolveu uma campa-
nha de educação, por meio de folhetos, 
voltada aos mais de 5 mil profissionais 
que trabalham no Jardim Acapulco.
O morador que tiver qualquer dúvida 
ou suspeita de algum foco pode solici-
tar a visita de um agente em sua resi-
dência. Basta entrar em contato com a 
gerência de Meio Ambiente no e-mail 
g . m e i o a m b i e n t e @ j a rd i m a c a p u l c o.
com.br ou no telefone (13) 3353 1010. 


