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Recentemente foi ao ar o novo 
site da Administradora Jardim 
Acapulco. O objetivo 
é trazer mais conteúdo e  
notícias do interesse de  
todos os frequentadores  
do Loteamento, além de  
oferecer mais serviços  
aos proprietários.  
Ainda não conferiu o site? 
Então acesse: 
www.jardimacapulco.com.br
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Editorial

Mais informações para os proprietários 
A Administradora Jardim Acapulco de-
senvolve diversas ações de comunica-
ção, com vistas a levar mais informa-
ções sobre o Loteamento, estreitar o 
relacionamento com todos os frequen-
tadores, além de oferecer maior facili-
dade ao proprietário.
 
Uma das ações desenvolvidas foi a 
substituição das placas de sinalização, 
unificando a comunicação visual. No 
total, foram instaladas 12 placas em 
ruas e avenidas. Além disso, os auto-
móveis da Administradora também re-
ceberam nova comunicação visual.
 
Outro projeto foi o novo site do Jardim 
Acapulco, que recentemente passou 
por mudanças, com a finalidade de 
torná-lo mais atrativo e oferecer maior 
facilidade. Ao acessar o link, o proprie-
tário encontrará informações sobre o 
Jardim Acapulco, endereços e tele-
fones úteis, notícias do Loteamento, 
pontos turísticos etc. 

É a Administradora Jardim Acapulco 
trabalhando pelo desenvolvimento!

Prestação de Contas

Com o nome e senha,  
o proprietário poderá acessar  
a sua conta.  Lá, visualizará  
documentos disponibilizados  
pela Administradora. 
Caso não tenha acesso ao seu perfil, 
entre em contato com a Gerência de 
Relacionamento pelo telefone  
(13) 3353-1010 ou no e-mail: 
g.relacionamento@jardimacapulco.
com.br

Maio e Junho/2014

Profissionais: 356

Atendimentos no Posto Médico: 308 e 26 remoções

Coleta de resíduos vegetais: 

Recolhimento de material grosso para processamento: 3104 m³

Recolhimento de material fino para descarte: 1122 m³

Número de acessos ao loteamento: 259.914

Utilização do Ônibus: 8.397

Vistorias de combate à dengue:

Imóveis vistoriados: 940

Focos encontrados e eliminados: 37

São postadas notícias que ocorrem no Loteamento,  
além de trazer dicas de entretenimento sobre a cidade do Guarujá.



Investimentos em Segurança
 
Botão de pânico: 
mais segurança

+ Verde

Preservação da  
natureza 

Preservar o meio ambiente é fundamental para 
manter a saúde do planeta. Por isso, pequenos 
atos de educação ambiental, como não jogar 
lixo no chão, não cortar árvores sem autoriza-
ção e o descarte correto dos resíduos, ajudam 
na conservação da natureza.   
 
A segunda edição do projeto “Plantando o 
Futuro”, desenvolvido pela Administradora 
Jardim Acapulco, será realizada no mês de  
setembro. O objetivo é conscientizar as crianças 
do Loteamento a preservar o meio ambiente.  
 
Os participantes irão receber orientações para 
o manejo correto da muda e terão a oportuni-
dade de colocar a mão na massa, ou melhor, 
na terra, e plantar espécies que fazem parte do 
Projeto Enriquecimento Ambiental e Paisagísti-
co do Loteamento.

Mais informações, entre em contato com a  
Gerência de Relacionamento, pelo  
telefone (13) 3353-1010 ou no e-mail: 
g.relacionamento@jardimacapulco.com.br 
 
Não fique fora dessa. Participe!

Com o propósito de oferecer mais uma opção de segurança aos 
proprietários, a Administradora Jardim Acapulco firmou parceria 
com a empresa que comercializa o botão de pânico, um moder-
no sistema de alarme que pode ser acionado de qualquer ponto 
da casa. 

O aparelho serve para informar à Central de Monitoramento da 
Portaria do Jardim Acapulco sobre alguma ameaça iminente.

O tempo de comunicação entre a residência e a central do moni-
toramento ocorre entre 3 e 5 segundos, sem acionamento de alar-
me sonoro no local, proporcionando maior segurança ao proprie-
tário. O equipamento já está instalado em mais de 50 residências. 

Como funciona: 

• No imóvel, pequenos botões são instalados em locais dis-
cretos. Junto com o equipamento, o proprietário recebe um 
controle remoto sem fio para o acionamento do sistema;

• Em caso de invasão ou suspeita de risco, um dos botões 
de pânico deve ser acionado;

• O sinal de emergência é emitido. Imediatamente, a equi-
pe de segurança vai até o local.

Para adquirir o equipamento, os interessados poderão entrar em 
contato com a Gerência de Segurança pelo telefone: 
(13) 3353-3131 ou no e-mail: 
seguranca@jardimacapulco.com.br



Para celebrar os 40 anos de atuação 
da Administradora Jardim Acapulco, 
foi realizado no mês de julho a Mostra 
Fotográfica “Meu olhar do Jardim 
Acapulco”, que reuniu imagens feitas pelos moradores, as quais foram 
selecionadas por uma comissão julgadora formada por colaboradores da 
Administração e parceiros. 
 
Confira as imagens selecionadas:

A foto de uma árvore 
sem as folhas foi 
clicada pela proprietária 
Maria Emília, na  
praça da rua 39.  
“Não é simplesmente 
uma árvore morta. 
É o velho dando lugar 
para os mais novos. 
A vida se renovando”.

Pôr do sol registrado 
pela proprietária Liane 
Mazoni Brugnaro. 
“Nossa casa é próxima 
ao parque e conside- 
ramos um lugar muito 
agradável para passar o 
final de tarde. Levamos 
nosso filho para jogar 
futebol com os amigos 
e aproveitamos este 
momento para apreciar 
o lindo pôr do sol”. 
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Um dos cartões de entrada no Lotea-
mento, é a Avenida 1. Com o decorrer 
dos anos, passou por diversas trans-
formações e que vem se renovando a 
cada dia, com intuito de deixar o Jardim  
Acapulco em harmonia com a natureza. 
 
Confira as imagens do antes e depois 
da Avenida 1:

MUDANÇAS NA AVENIDA 1

Resultado 
da Mostra 
Fotográfica


