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Editorial

Prestacao de contass

i

Utilização do Ônibus = 15.043 passageiros

Nº de acesso ao Loteamento = 306.354 acessos

Atendimentos clínicos = 721 

Atendimentos com remoção = 32

JANEIRO/FEVEREIRO/2018

Combate ao Aedes Aegypti

Imóveis vistoriados = 1.024

Focos de mosquitos encontrados e eliminados = 36

Compostagem

Recolhimento de material grosso 
para processamento = 5.280 m3

para processamento = 918 m³

o decorrer de 2017, a soma de esforços 
da equipe da Administradora, a colabo-
ração de prestadores de serviços e 

caseiros que atuam no Loteamento, juntamente 
com os proprietários permitiu que o Jardim 
Acapulco realizasse ações importantes como o 
combate ao mosquito Aedes aegypti. 

É motivo de orgulho para a Administradora 
Jardim Acapulco não ter nenhum caso notifica-
do de dengue, permitindo assim maior segu-
rança e saúde aos frequentadores.

SOMA DE ESFORÇOS!

Nº de profissionais = 392
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PREVENÇÃO                      
É O MELHOR REMÉDIO

Meio Ambiente

Manutencao

Uma das prioridades da Administradora Jardim Acapulco é a gestão 
adequada dos recursos, sempre buscando as melhores soluções e al-
ternativas que gerem economia, como é o caso do reaproveitamento 

de resíduos vegetais no processo de compostagem. Mas para que este siste-
ma funcione, é fundamental que seja feita a separação correta dos resíduos 

-

consta no Manual do Proprietário.

s
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RESÍDUOS VEGETAIS:        
COLETA E REAPROVEITAMENTO

Administradora sempre manteve um intenso trabalho de 
prevenção contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti 
dentro do Jardim Acapulco e tornou-se referência pela excelên-

cia na execução dos trabalhos de monitoramento durante o ano de 
2017 e foi parabenizada pela ECOVEC, empresa especializada em 
biotecnologia e bioinformática, que fornece o software de monitora-
mento, as armadilhas que simulam criadouros e realiza a análise 
laboratorial dos mosquitos capturados.

O sistema conta com 51 armadilhas espalhadas estrategicamente 
pelo Loteamento com o objetivo de levantar a incidência dos insetos e 
as áreas mais atingidas para um efetivo combate.

Além disso, as vistorias mensais realizadas pela equipe de Meio Ambi-
ente são feitas inclusive nos imóveis em desuso.

Felizmente em 2017, não houve nenhum caso de contração da 
dengue nas dependências do Jardim Acapulco. Esse resultado é uma 
soma de esforços, que não teria sido possível sem o empenho de 
todos.



SEGURANÇA:CUIDADO CONSTANTE

C

GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO: 
APOIO AOS PROPRIETÁRIOS

Entender a necessidade de cada proprietário e implantar ações que visem o bem-estar dos frequentadores é a mis-
são da Gerência de Relacionamento. Esta Gerência trabalha em regime de plantão aos sábados e feriados, das 8h 

(13) 3353-1010 ou enviar um e-mail para: g.relacionamento@jardimacapulco.com.br

 A publicação “Informe Acapulco” é bimestral e dirigida 
aos proprietários dos lotes e residências localizados no 
Jardim Acapulco.
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iSeguranca

onsiderada como prioridade para a Administradora 
Jardim Acapulco, a segurança dos proprietários, 
colaboradores e visitantes é aprimorada constante-

mente para atender toda a área de mais de 3 milhões de 
metros quadrados do Loteamento. Os esforços se multipli-
cam a cada ano e é por meio da equipe da Gerência de 
Segurança, que conta com mais de 200 colaboradores, que 
são realizados os trabalhos de rondas, monitoramento 
eletrônico e controle de acesso durante os 365 dias do ano.

Além disso, toda a equipe realiza treinamentos periódicos 
para reciclar o conhecimento e tem à disposição mais de 
700 câmeras distribuídas estrategicamente pelo Loteamen-
to, que permitem também o monitoramento noturno. Tudo 
isso para proporcionar um ambiente ainda mais agradável, 
seguro e familiar a todos os frequentadores do Jardim 
Acapulco.
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