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Horta Social é 
projeto-modelo 
para ações de 
interesse social

Nova frota:              
menos despesas
Com o objetivo de manter a qualidade no desempenho 
da equipe de segurança e visando evitar gastos desne-
cessários com a manutenção, a Administradora Jardim 
Acapulco iniciou uma atualização da frota de veículos, 
que irá ocorrer de forma gradual.

Trânsito seguro: 
RESPEITO A TODOS 
Administradora adota ações de educação para dar mais 
segurança aos frequentadores.  

Voltado para os alunos do 
Guarujá, este instrumento de 
educação ambiental também 
servirá como exemplo para 
programas de habitação da 
cidade 

Respeito e responsabilidade são alguns dos comporta-
mentos esperados no trânsito e nas áreas internas do 
Loteamento. Muitas vezes, por se tratar de um local com 
acesso restrito, infelizmente, algumas pessoas violam as 
leis previstas no Código Brasileiro de Trânsito.  

Com a proposta de oferecer mais segurança e conscienti-
zar a todos, a Administradora Jardim Acapulco promoveu 
em julho a “Operação Trânsito Seguro”, que, em parceria 
com a Diretoria Municipal de Trânsito do Guarujá, desen-
volveu ações visando o aumento da segurança interna do 
Loteamento. 

Corresponsáveis por seus familiares, visitantes e presta-
dores de serviços, os proprietários devem orientá-los so-
bre como se portar no trânsito. Afinal, antes de sermos 
motoristas, somos todos pedestres. 

Dicas para dirigir com segurança 
•Não utilize o celular enquanto dirige. 

•Use o cinto de segurança, no banco da frente e no traseiro também,                                                                
  mesmo nos percursos internos. 

•Evite altas velocidades. 

•Ultrapasse com segurança. 

•Não permita que pessoas não habilitadas dirijam no Loteamento (quadriciclos, motos e até veículos). 

•O pedestre sempre tem a preferência. 



                                 

Economias que geram resultados 

Editorial

Com a proposta de manter um controle 
eficaz dos custos e buscando alternativas 
para diminuir as despesas, a Administra-
dora Jardim Acapulco tem incrementado 
ações que possibilitem reduções de gas-
tos, mas sem perder de vista a qualidade 
dos serviços e a preocupação com as 
questões ambientais.  

Para isso, vem promovendo a renego-
ciação de contratos com fornecedores. 
Ao mesmo tempo, tem feito campanhas 
com os profissionais da Administradora 
para incentivar a economia de materiais 
e produtos. A proposta é fazer mais gas-
tando menos. 

Um dos exemplos bem-sucedidos para a re-
dução de despesas vem da compostagem, 
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atividade que evita gastos com recolhimento e encaminha-
mento de resíduos para aterros e gera composto orgânico 
utilizado na manutenção das áreas verdes comuns do Lote-
amento. Este material inclusive pode ser solicitado para uso 
nos jardins das residências. Vale dizer que todo o processo é 
feito pela equipe de profissionais da Administradora, conside-
rando as gerências de Meio Ambiente e Manutenção. 

Nº de Profissionais = 358  

 Atendimentos clínicos = 351

Atendimentos com remoção = 19 

Compostagem

Recolhimento de material grosso 
para processamento = 5184 m3

Recolhimento de material fino 
para descarte = 506 m3

Combate à Dengue

Imóveis vistoriados = 1061

Focos encontrados e eliminados = 26

Utilização do Ônibus = 10.133 passageiros

Nº de acesso ao Loteamento = 259.871 acessos

 

+ Verde

Horta Social torna-se referência para o Guarujá 
Projeto criado com foco na respon-
sabilidade social e conduzido pela 
Gerência de Meio Ambiente, a Hor-
ta Social é motivo de orgulho para o 
Jardim Acapulco. Com o objetivo de 
aliar segurança alimentar, cuidados 
com o meio ambiente e educação, o 
projeto vem crescendo a cada dia e 
se tornando referência. 

Além das ações promovidas com 
os alunos das escolas municipais 
do Guarujá, recentemente o Lotea-
mento recebeu a visita da secretária 
de Habitação Adriana Godinho, que 
conheceu a Horta Social para adotar 
um modelo semelhante no núcleo ha-
bitacional da Prainha, em Vicente de 
Carvalho. 

Com o propósito de disseminar as 
boas práticas trazidas pelo projeto, 
a Administradora Jardim Acapulco 
desenvolveu um material que abor-
da a evolução e os resultados obti-
dos até hoje. 

Opinião de quem conhece 
o projeto 
“Buscamos ações alternativas para trazer subsídios 
financeiros e sustentáveis à população. Nossa expec-
tativa é adaptar a Horta Social para a nossa realidade 
dentro do projeto habitacional, buscando produzir 
alimentos orgânicos para os moradores”. 

(Adriana Godinho, secretária municipal de Habitação)

“Nossa primeira visita superou as expectativas, tanto 
a minha como a das crianças. Fomos muito bem 
recebidos pelo Ricardo e por todos os que fazem 
parte de sua equipe. Fiquei encantada com tamanha 
diversidade existente ali, e o que me deixou mais 
surpresa foi saber que daquele espaço já saiu cerca 
de cinco mil quilos de alimentos para doação! Fantás-
tico! O objetivo da visita foi colher subsídios para a 
montagem da horta na nossa escola, onde temos um 
pequeno espaço para boas colheitas, principalmen-
te depois das dicas e apoio dado pelo pessoal do 
Jardim Acapulco”. 

(Gil Rodrigues, coordenadora da Escola Municipal 
Hebert Henry Dow) 

Para continuar oferecendo um atendimento diferenciado é 
essencial que os empenhos aconteçam de forma constante 
e com a participação dos proprietários. A união de esforços 
permitirá a boa conservação do Jardim Acapulco e a valori-
zação dos imóveis.  

Administradora Jardim Acapulco 


