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Conheça os resultados do trabalho que vem sendo implantado pela Gerência de Meio Ambiente – Página 4

Para as férias de janeiro, a 
Administradora Jardim Acapulco 
preparou uma programação especial 
para  crianças, adolescentes e adultos. 
Haverá clínica de futebol, passeios e 
exposição de cavalos e ainda uma ação 
prestigiando a conservação ambiental.
Confira a programação – Página 3

Veja como foi o evento – Página 3 Saiba o que está sendo feito – Página 2 Esta ação facilita a entrada no Jardim 
Acapulco – Página 2

EnriquEcimEnto AmbiEntAl vAlorizA A nAturEzA

AprEsEntAção do sistEmA dE 
monitorAmEnto ElEtrônico

prEvEnção à dEnguE trAz 
bons rEsultAdos 

mAntEnhA o cAdAstro dE 
AcEsso AtuAlizAdo

vErão com muito lAzEr nos finAis dE sEmAnA 

mEio AmbiEntE

lAzEr

E mAis



AdministrAdorA 
JArdim AcApulco 
sE prEpArA pArA o 
vErão 

AtuAlizAção do 
cAdAstro fAcilitA 
AcEsso

novA 
contrAtAção

EquipEs trAbAlhAm nA prEvEnção dA 
dEnguE

2013
Mais de 4.500 vistorias no ano

mEnos dE 7% de incidências de 
focos de mosquito no Jardim Acapulco!

todos Juntos pArA A diminuição dEstE númEro

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 de todos os 
proprietários, é garantir a tranqüilidade 
dos freqüentadores do Jardim Acapulco 
durante as festividades de Réveillon e 
férias de janeiro.
No decorrer desta edição, você irá 
conferir a programação preparada 
para o verão, os resultados do 
projeto Enriquecimento Ambiental, as 
ações preventivas contra a dengue 
e a instalação do monitoramento do 
sistema eletrônico na segurança.
Aproveitamos esta oportunidade para 
agradecer o apoio dos proprietários, dos 
mais de 300 colaboradores e parceiros, 
que juntos ajudam a construir a cada 
dia um Jardim Acapulco melhor.  
Boas Festas e um 2014 de muito 
sucesso a todos!

Durante a temporada o movimento no 
Jardim Acapulco é intenso. Pensando 
nisso e com vistas de facilitar o 
acesso ao loteamento, garantindo a 
eficiência da segurança, é necessário 
que o cadastro esteja atualizado – 
proprietários, familiares, prestadores de 
serviços e visitantes frequentes. 
O cadastro, inclusive de convidados, 
pode ser feito previamente por e-mail 
segurança@jardimacapulco.com.br ou 
pessoalmente na portaria. Informações 
pelo telefone (13) 3353.1010.

A Administradora Jardim Acapulco
acaba de contratar um novo profissional
para o seu quadro de gerentes.
Com o objetivo de consolidar a área da 
Segurança, a Administradora contratou 
o coronel Tadeu Camargo, que trabalha 
em parceria com o gerente Venâncio. 
Ele pode ser contatado pelo telefone 
(13) 3353.1010 ou e-mail:
segurança@jardimacapulco.
com.br.

Junto com a estação mais quente 
do ano também volta à tona um 
velho problema do país: o aumento 
do número de casos de dengue. É 
durante esse período, que o mosquito 
transmissor da doença se prolifera com 
maior rapidez. Por isso, Administradora 
Jardim Acapulco realiza, de forma 
preventiva ao longo de todo ano, visitas 
periódicas aos imóveis do loteamento 
além de monitorar diversos pontos das 
áreas públicas. Esta ação possibilitou 
uma redução drástica nos índices de 
casos na região. 

Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Meio Ambiente pelo  
e-mail g.meioambiente@jardimacapulco.com.br ou telefone (13) 3353.1010

EditoriAl dEnguE

AcEsso novA contrAtAção



Ponto de 
encontro:

Praça de eventos, na 
Av. 07 com Rua 35

novA contrAtAção

vErão no JArdim AcApulco promEtE movimEntAr os 
propriEtários

novo sistEmA dE monitorAmEnto é AprEsEntAdo 

A Administradora Jardim Acapulco preparou atividades para que as férias de verão sejam intensas. Portanto, respire fundo 
e se prepare para muita diversão. 
Confira a programação:

No último dia 7 de dezembro a Administradora apresentou aos proprietários o novo sistema de monitoramento eletrônico 
do Jardim Acapulco. O evento teve a supervisão do gerente de segurança Tadeu Camargo, que explicou aos presentes a 
funcionalidade do projeto e toda a estrutura envolvida.
Já contamos com 350 câmeras instaladas do total de 700 câmeras, proporcionando mais segurança e tranquilidades aos 
frequentadores do Jardim Acapulco.

vErão

monitorAmEnto ElEtrônico

► 28/12 9 às 14h
Clínica de futebol
Treinamentos de passes, dribles, chutes e jogos amistosos 
para crianças e adolescentes. 

► 04/01 9 às 16h
Evento com cavalos
Apresentação de esportes equestres, exposição e equitação 
lúdica.

► 11/01 9 às 14h
Clínica de Futebol
Teinamentos de passes, dribles, chutes e jogos amistosos 
para crianças e adolescentes. 

► 18/01 9 às 16h
Evento com cavalos
Apresentação de esportes equestres, exposição e equitação 
lúdica.

► 25/01 16h
Plantando o Futuro
As crianças irão ajudar a plantar árvores. Um projeto que 
valoriza a educação ambiental, além de trazer beleza ao 
Jardim Acapulco. 
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+divErsidAdE +quAlidAdE dE vidA
Mais um projeto da Administradora Jardim Acapulco está 
ganhando  praças e canteiros. Trata-se do Enriquecimento 
Ambiental, cujo plantio atrai pássaros, borboletas  e outros 
animais silvestres, uma clara demonstração de um meio 
ambiente que está sendo cuidado.
O Enriquecimento Ambiental vem acompanhado de 
questões paisagísticas, ambientais e sociais. Tudo é 
pensado para aliar beleza, bem estar e uma natureza ímpar. 
A diversidade de ambientes, jardins, plantas e animais é 
o que valoriza o Jardim Acapulco”, fala o gerente de Meio 
Ambiente, Ricardo Zuppi. 
O projeto  foi iniciado em 2011 e tem um investimento na 
ordem de R$ 250 mil, que já permitiu atender a mais de 57 mil 
m² de áreas verde . Como na natureza, tudo se aproveita, a 
equipe de meio ambiente utiliza o próprio composto orgânico 
produzido por meio de podas de árvores para as áreas que 
recebem o projeto.  Isto representou  uma economia na 
ordem de R$ 300 mil. 

E após um ano, este é o resultado

No trecho da Av. 6, canteiro com Palmeiras e Arecas, que depois recebeu novo projeto e ficou assim

EnriquEcimEnto AmbiEntAl

Iniciado em outubro de 2012


