Boletim Informativo
ADINORTE - Associação dos Promissários Donatários
do Distrito Industrial UNINORTE de Piracicaba

Ano II - N° 01 - dezembro/2010

Foto: Julio Cesar Oriani

Parabéns associados da Adinorte!
Mais um ano chega
ao fim e a UNIÃO de
todos empresários
permitiu a realização
de muitos trabalhos.
2011 está chegando e
novamente o desafio
de conquistarmos
novas metas.
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Escrituras definitivas é tema
de reunião com a Prefeitura

O presidente da Adinorte Antonio José Miotto, o
diretor secretário Alexandre Miotto, o engº Alexandre
Cesar e o administrador Carlos Ferraz, estiveram
reunidos em 09.11.2010 com o prefeito Barjas Negri e
equipe de governo, para cobrar da prefeitura
municipal as escrituras definitivas dos lotes do Distrito
Industrial Uninorte.

O prefeito Barjas Negri se solidarizou com os
diretores da Adinorte pela demora para iniciar a
entrega das escrituras, por envolver várias secretarias e
inúmeros documentos e cálculos, mas que o processo já
foi protocolado no Cartório de Registro, e segundo o
Procurador Geral do Município Dr. Sérgio Bissoli, com
todas as pendências regularizadas por parte da
Prefeitura.
O Cartório por sua vez fará a analise e conferência
de toda documentação para passar a escritura para o
município, o que deve ocorrer no final de 2010 ou no
primeiro mês de 2011.
A SEMDEC - Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico está preparando um
checklist de documentos que as empresas, que já
cumpriram o cronograma, deverão apresentar para
receberem sua escritura definitiva.
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Com as contas aprovadas, investimentos continuam

Mesa Diretora e presidente da reunião
reunidos em Assembléia Geral
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Foi grande o número de associados
participantes da reunião
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parcelas, para construção da área de manutenção
destinada a guarda do trator, ferramentas, refeitório,
vestiário e área de descanso, para o pessoal que
presta serviços à Adinorte.
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Em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no último dia 21 de agosto, foram
aprovadas as contas do ano de 2009, 1º semestre de
2010 e taxa extra que está sendo dividida em 6

Almoço de confraternização
entre os associados
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Incentivo na produção de mudas de árvores

Foi iniciada neste ano a instalação provisória do viveiro de mudas de árvores do Uninorte para o plantio nas áreas destinadas a recuperação. Serão
produzidas este ano uma média de 800 mudas e para 2011, quando o viveiro será transferido para um local mais amplo e definitivo, a produção
deverá ser triplicada.

Três gerações preocupadas
com o meio ambiente

No último dia 28 de agosto, o Sr. Sergio Pedroso, da empresa IMF
Brasil, plantou com seu pai Antonio Pedroso de 81 anos e sua filha
Bianca Pedroso de 13 anos, duas mudas de árvore na área destinada à
recomposição da mata nativa
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Manutenção em equipamento

O trator recebeu este ano revisão geral
e os pneus foram recauchutados
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Monitoramento da fauna
na região do Distrito
O Distrito Industrial Uninorte
realizou entre 2009 e 2010 um estudo
para saber quais animais silvestres estão
em seu entorno. Para isso um grupo de
especialistas visitou a área em diferentes
épocas do ano procurando por
indivíduos dos seguintes grupos
animais: mamíferos, aves, anfíbios
(sapos e pererecas), répteis (cobras,
lagartos) e peixes. Com o resultado
deste estudo, o Distrito Industrial
Uninorte pode conhecer melhor os
animais silvestres presentes em sua
região e determinar quais são os
possíveis impactos que esses animais
podem sofrer.

Os resultados mostraram que a
região possui varias espécies de todos os
grupos estudados sendo identificadas
18 espécies de mamíferos de médio e
grande porte, 93 espécies de aves, 13
espécies de anfíbios, 03 espécies de
répteis e 08 espécies de peixes.
Os resultados deste estudo
permitem a identificação das principais
espécies e as condições em que vivem.
Isso auxilia nas tomadas de decisões do
Distrito Industrial Uninorte no sentido de
garantir a preservação dessas espécies.
O relatório final desse estudo
encontra-se a disposição dos associados
da Adinorte na administração.

Jaguatirica

Cachorro-do-mato

R. João Moretti, 136 Nova Piracicaba – Piracicaba/SP
Fone: 19 33020440
www.caapuaete.com.br
Pererequinha

Iniciadas as atividades do Fórum de Assuntos Trabalhistas ADINORTE/AEDIP
Na manhã do dia 19.10.2010, no auditório da
AEDIP, no Distrito Industrial UNILESTE, ocorreu a
primeira edição do Fórum de Assuntos Trabalhistas
ADINORTE/AEDIP.
“A participação dos representantes das empresas
presentes surpreendeu pelo grande e seleto número de
manifestações e indagações, o que fez com que os
objetivos do fórum fossem alcançados”, registrou o
advogado trabalhista Denis Marcelo Camargo Gomes,
do escritório Pedroso Advogados Associados, que foi o
expositor do tema e tratou dos reflexos do acidente de
trabalho nas relações trabalhistas.
Na exposição deu-se destaque à recente adoção da
prática até então não usual e pela qual o INSS move
ações para receber, das empresas que não observaram as
normas padrão de segurança, higiene e medicina do
trabalho, os valores despendidos com o pagamento de
benefícios previdenciários decorrentes de acidente ou
doença do trabalho e que são: auxílio-doença
acidentário, auxílio acidente, aposentadoria por
invalidez e pensão por morte.
Na oportunidade houve também a exposição,
manifestações, indagações e esclarecimentos sobre os
reflexos tributários negativos das ocorrências

acidentárias, o que pode ocorrer pelo aumento do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP) que, por sua vez,
aumenta o valor do Seguro de Acidente do Trabalho
(SAT) e gera maiores custos às empresas, tendo se
destacado a importância cada vez maior das empresas
manterem saudáveis os seus ambientes e as suas práticas
de trabalho.
Os Fóruns de Assuntos Trabalhistas, mais uma
iniciativa da Diretoria da ADINORTE e que ocorrerão
trimestralmente, são uma oportunidade para que os
Departamentos de Recursos Humanos, de Pessoal e a
Direção das empresas se familiarizem com os assuntos
recentes e polêmicos sobre as relações trabalhistas e,
assim, tenham maiores subsídios para a tomada de
decisões relacionadas aos seus Recursos Humanos.
Participem!

Av. Brasil, 1000 – Cidade Jardim – Piracicaba/SP
Fone/Fax: 19 3433-8403
piracicaba@pedrosoadvogados.com.br
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Manutenção é constante na ETE do Uninorte

Além da manutenção periódica, o leito de secagem de lodo da ETE do Uninorte
também recebeu cobertura para acelerar o processo de secagem do lodo e proteger da chuva.

A Adinorte deseja a todos os
associados um Feliz Natal
e um 2011 super produtivo.

Boas Festas!

R. Prudente de Moraes, 335 - Centro - Piracicaba/SP
Telefone: (19)3402-1000/ 3374-1990/ 3374-1991
3374-1992/ 3374-1993/ 3374-1994
Fax: (19) 3374-1995
vendemiatti@vendemiatti.com.br
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