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A favor da boa convivência

Editorial

Prestação de Contas

Novembro/Dezembro/2014

Nº de Profissionais = 374 

 Atendimentos clínicos = 509 

Atendimentos com remoção = 29

Compostagem

Recolhimento de material grosso 
para processamento = 5.568 m3

Recolhimento de material fino 
para descarte = 572 m3

Combate à Dengue

Imóveis vistoriados = 1027

Focos encontrados e eliminados = 31

Utilização do Ônibus = 10.661 passageiros

Nº de acesso ao Loteamento = 314.402 acessos

 

A Administradora Jardim Acapulco tem como objetivo identifi-
car as mais diversas demandas dos proprietários e frequenta-
dores do Loteamento com vistas a manter um local agradável e 
confortável. Tendo por base as solicitações de 2014 e dos anos 
anteriores, a Gerência de Relacionamento convocou uma reu-
nião com as imobiliárias da região, corretores e proprietários 
que atuam na locação de imóveis para temporada. A proposta 
foi informá-los e sensibilizá-los a respeito dos limites de horá-
rios para volume de som, entrada de convidados, uso das áre-
as comuns, além de questões como trânsito local, segurança e 
cuidados com o meio ambiente.

É verdade que ainda ocorreram alguns casos de perturbação 
do sossego, mas as equipes de Segurança e Relacionamento 
entraram em contato com os moradores e proprietários e toma-
ram as medidas necessárias para reverter este problema. Com 
isso, houve significativa redução no índice de casos. Agrade-
cemos às imobiliárias e aos proprietários que nos ajudaram em 
mais esta ação.

Às vésperas de um importante feriado, pedimos mais uma vez 
o seu apoio para que juntos possamos ter um ambiente agra-
dável: avisem seus familiares e convidados a respeito da Lei 
do Silêncio, dos limites de velocidade e dos cuidados com a 
segurança. Bom feriado de Carnaval!

Administradora Jardim Acapulco



                                 

+ Verde

Uma das prioridades da Gerência de Meio Ambiente é a conserva-
ção das áreas verdes, buscando o equilíbrio entre a flora e a fauna. 
O Projeto de Enriquecimento Ambiental e Paisagístico já contava 
com as mais variadas flores e agora serão introduzidas mudas de 
plantas frutíferas, visando inclusive, a atração de aves e outros ani-
mais silvestres.

Os primeiros trechos a receber as plantas frutíferas serão:

• Avenida 5, entre as Avenidas 2 e 3
• Avenida 5, entre a Avenida 3 e Rua 27

Essas vias passarão a ser conhecidas como Alameda das Jabuti-
cabeiras e Alameda das Pitangueiras, ambas frutas nativas da Mata 
Atlântica.

Projeto de Enriquecimento 
Ambiental e Paisagístico 
introduzirá plantas frutíferas 
em canteiros e praças

O Projeto de Enriquecimento Ambiental e Paisagístico implantado na Portaria; 
nas avenidas 1, 2, 3, 4 e 6; Praça de Eventos; área de reflorestamento e praças 
das ruas 35 e 38; além da Horta Social, envolve não só aspectos paisagísti-
cos, mas também os ambientais e os sociais.

Na parte ambiental, a proposta é criar corredores e habitats que sejam atra-
tivos à fauna silvestre (pássaros, borboletas etc). Por essa razão são introdu-
zidas, preferencialmente, espécies da flora nativa, que ajudam inclusive na 
melhoria do microclima local.

Você sabia?

Curtas

Internet no Jardim Acapulco

Em janeiro, a concessionária Vivo realizou o cabeamento 
de fibra ótica em todo o Loteamento, tornando esse acesso 
possível aos moradores. Os interessados em contratar o ser-
viço deverão entrar em contato direto com a empresa, com 
os documentos pessoais.

Coleta seletiva

Sob a coordenação da Gerência de Meio Ambiente, outro 
projeto futuro a ser implantado no Loteamento será a coleta 
seletiva do lixo. Tratativas com o Poder Público Municipal 
estão sendo feitas, para garantir a logística de coleta e desti-
nação adequada nas cooperativas do município.

A partir desta edição, na coluna Curtas, o Informe Jardim Acapulco realçará as informações de projetos que estão em de-
senvolvimento e em estudo de viabilidade técnica e financeira. Confira:

Já no paisagismo, tem-se como prioridade o uso de espécies para criar jardins com movimentos, cores e tex-
turas diferenciadas, com vistas a torná-lo equilibrado e moderno.

Outra característica considerada na implantação do Projeto de Enriquecimento Ambiental e Paisagístico é torná
-lo agradável para uso social e comum dos frequentadores do Loteamento, sendo um elemento de integração.

Cabe lembrar que o resultado destas implantações, considerando os portes das árvores (de 5 a 20 metros de 
altura), além de outras plantas, devem ocorrer a médio prazo. Tudo está sendo desenvolvido buscando uma 
harmonia entre o crescimento das árvores e suas respectivas florações e os arbustos de menor porte.
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Temporada de férias: a diversão tomou conta 
do Jardim 

Eventos

Temporada de férias pede diversão! Pensando nisso, no mês de janeiro, a Administradora Jardim Acapulco trouxe, 
pelo segundo ano consecutivo, eventos com cavalos e a Clínica de Futebol.

Diversão com cavalos

Durante a programação do Verão In-
tenso, a atividade mais apreciada pe-
los participantes foi o evento com ca-
valos, com apresentação da espécie 
“Puro Sangue Lusitano”. As crianças 
tiveram a oportunidade de passear 
de charrete, além de montar numa 
das raças mais antigas do mundo.

Proprietária do imóvel na Rua 33,  
Melissa Alvarenga é uma entusiasta 
dos eventos promovidos na praça. 
“Meus filhos já participaram da ‘horta’ 
e dos eventos de cavalos do ano pas-
sado. É um momento de integração 
com as crianças do Jardim Acapulco”, 
afirma.

Clinica de Futebol

Já nos dias 4, 11, 18 e 25 de janeiro, 
a Administradora realizou jogos amis-
tosos, para os amantes do futebol. 

Antes de o jogo ser iniciado, os parti-
cipantes fizeram aquecimento e rece-
beram dicas dos professores sobre 
as técnicas e fundamentos do espor-
te. Para colocar em prática, muitos 
dribles, passes e gols rolaram em 
campo, proporcionando diversão a 
jogadores e torcedores.


