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Férias de verão
Saiba como desfrutar 
de sua estadia com 
tranquilidade.

Nova tecnologia no combate 
ao mosquito da dengue
Além de todo trabalho de prevenção 
já realizado, a Administradora Jardim 
Acapulco disponibiliza mais uma  
ferramenta contra o Aedes aegypti. 
Conheça mais sobre este sistema.



Editorial

Prestação de Contas

Nº de Profissionais = 358 

 Atendimentos clínicos = 473 

Atendimentos com remoção = 23

Compostagem

Recolhimento de material grosso 
para processamento = 4.512 m3

Recolhimento de material fino 
para descarte = 506 m3

Combate à Dengue

Imóveis vistoriados = 854

Focos encontrados e eliminados = 16

Utilização do Ônibus = 11.523 passageiros

Nº de acesso ao Loteamento = 299.681 acessos

 

Julho/Agosto/2015

Gerir o cotidiano do Jardim Acapulco, que 
conta com uma circulação de mais de 5.000 
pessoas diariamente, entre proprietários, 
familiares, visitantes e funcionários, é uma 
tarefa que a Administradora procura realizar 
pensando sempre no bem-estar de todos. 
Assim, busca constantemente soluções que 
mostrem a melhor relação custo/benefício 
na tomada das decisões, seja para promo-
ver uma simples poda de árvores até plane-
jar ações de combate à dengue.

Recentemente, foi contratada uma das mais 
experientes empresas de monitoramento e 
combate ao Aedes aegypti, que implantou um 
sistema eficiente com armadilhas e ferramen-
tas de geração de dados sobre o mosquito.

Com ações de prevenção à doença, a Admi-
nistradora espera fazer deste próximo verão, 
da mesma forma que os anteriores, uma tem-
porada tranquila aos proprietários e frequen-
tadores do Loteamento. 

Boa leitura!



                                 

A aproximação do verão e das consequentes chuvas que 
costumam cair após dias muito quentes, nos alerta para o 
desenvolvimento de focos de mosquitos.

No Jardim Acapulco, a Administradora já começou a inten-
sificar o trabalho de prevenção, com a contratação de uma 
empresa especializada em biotecnologia e bioinformática 
que reúne as competências de vigilância epidemiológica, 
entomologia aplicada, biologia molecular e tecnologia da 
informação.

A empresa usa um serviço inovador chamado “Monitora-
mento Inteligente do Mosquito da Dengue”, desenvolvido 
pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e utili-
zado com sucesso por diversos municípios. 

Para o Loteamento, o sistema foi configurado para 51 ar-
madilhas estrategicamente posicionadas pela área, visan-
do atingir um raio de ação e cobertura em todo o perímetro.

Semanalmente, agentes de endemias especializados vis-
toriam as armadilhas em busca de mosquitos suspeitos, 
e todo o material coletado é encaminhado para análise la-
boratorial.  As informações colhidas nas visitas são regis-
tradas em uma central de dados, formando uma base para 
gestão on-line.

Os dados armazenados formam mapas de infestação po-
pulacional atualizados em tempo real, trazem índices ento-
mológicos semanais e proporcionam ferramentas avança-
das de gestão de equipes e controle de qualidade.

Além deste novo método, a Administradora Jardim Acapul-
co já efetuou a capacitação de todos os técnicos e conti-
nua com as vistorias tradicionais em todos os meses do 
ano. Afinal, prevenir é o melhor remédio.

Tecnologia incrementa 
combate à dengue no 
Loteamento

Manutenção
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Seguir regras de  
convivência garante 
o verão tranquilo

Férias de verão

Embora o verão só comece oficialmente no dia 21 de 
dezembro, muitos proprietários começam a chegar 
ao Jardim Acapulco bem antes disso, para desfrutar 
ao máximo do período de férias escolares e de re-
cesso de fim de ano no trabalho.

O natural aumento da circulação de pessoas pelo 
Loteamento demanda certos cuidados para garantir 
momentos de lazer e descanso a todas as famílias e 
seus convidados.  

Para tanto, a Administradora Jardim Acapulco dá al-
gumas ideias para auxiliar os proprietários a garantir 
uma temporada ainda mais agradável pra todos. 

Dicas

• Pelo volume do fluxo de veículos na Portaria, recomenda-se que autorizem, com antecedên- 
  cia, o acesso de alguma visita, amigo ou familiar que venha a receber durante sua perma- 
   nência no Loteamento

• Sempre se certifique de que o volume do som está adequado às leis do silêncio.

• Em tempos de crise hídrica, fique atento ao consumo consciente de água.

• Antes de alugar seu imóvel, busque informações sobre o histórico de locatários na Segurança.

• Cuide dos animais para que não fujam para a rua.

• Respeite os limites de velocidade, já que o fluxo de crianças, bicicletas e veículos aumentam  
   nesta época.

• Cuidado no uso do quadriciclo. Respeite as leis de trânsito.


