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Um lugar para crescer
cada vez mais
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EDITORIAL

10 anos da Associação do Uninorte

Era julho de 2001 quando
a Associação dos Promissários
Donatários do Distrito Industrial
Uninorte de Piracicaba (Adinorte) iniciou seus trabalhos. Havia já
um grande desafio, pois sabíamos
que o caminho era árduo e que
resultados satisfatórios surgiriam
apenas se fossemos capazes de
Antonio José Miotto
arregimentar parceiros e colaboPresidente
radores. Pessoas que, como nós,
sonhavam com a construção de um distrito industrial estruturado, moderno e seguro.
Se o objetivo, porém, era nobre, cabia a nós o trabalho
de divulgar e cultivar este sonho para que ele se estruturasse, tornando-se capaz de se transformar numa sólida realidade coletiva. Quando retomo o caminho inicial e recordo
que, à época, havia apenas terra e mato preenchendo esse
um milhão de metros quadrados onde estamos hoje, posso
sorrir e disseminar por aí a certeza de que o desenvolvimento só se manifesta quando a fé, a determinação, a confiança e a ação o precedem.
Mas não apenas isso. Os resultados desta década devem-se, sobretudo, ao apoio obtido junto aos empresários
associados desde as primeiras iniciativas; desde o assentamento das primeiras pedras. Foram momentos dramáticos,
decisivos e, claro, emocionantes. Histórias consolidadas
com o apoio e atuação também de amigos e colaboradores
que, desprendidamente, se juntaram à diretoria da Adinorte, participando das inúmeras reuniões e assembleias que
precederam o sonho, hoje compartilhado por 78 empre-

sas responsáveis por ajudar a transformar a região norte
de Piracicaba em um importante pólo de desenvolvimento
industrial.
Imaginar que tudo começou com essas novas empresas, que ousaram confiar na nossa palavra e na proposta
que construímos juntos, com base na determinação e na
disposição para o trabalho e para o crescimento sustentável
de um complexo industrial que, dez anos depois, apresenta-se forte, saudável , disposto e capaz de se apresentar enquanto referência para o Estado de São Paulo.
Nesses dez anos da Adinorte, promovemos a abertura
de ruas, a construção de guias, sarjetas e galerias para águas
pluviais, investimos em pavimentação asfáltica, numa estação autônoma para tratamento de esgoto doméstico, em
redes de distribuição de água e gás encanado. Construímos
um reservatório de água com 250 mil litros e redes de coleta e direcionamento de esgoto e de energia elétrica e iluminação pública, além de três estações elevatórias de esgoto.
Tendo-se a segurança como prioridade, promovemos
o fechamento com alambrado das partes lateral e frontal
do Distrito, que hoje conta com segurança 24 horas com
ronda motorizada, portaria central, modernos equipamentos de telecomunicação, central de monitoramento de segurança com câmeras e rede de fibra óptica para fornecer
serviços de dados e voz às empresas. Cuidamos também
da nossa área verde através da constante manutenção das
áreas comuns e de viveiro de mudas.
Por tudo isso, a todos aqueles que trilharam as estradas desta década conosco, o muito obrigado e a eterna
gratidão dos empresários do Uninorte. Ratificamos aqui o
compromisso de manter este grande e profícuo trabalho.
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Primeiras escrituras
O aniversário dos 10 anos da Adinorte foi marcado
pela entrega das primeiras escrituras definitivas à Ananda
Metais, à FNA Transportes, à Centrimax e à Marije Transportes, pioneiras na arte de acreditar no futuro promissor do

Uninorte quando tudo não passava de um grande sonho. A
entrega foi feita pelo prefeito Barjas Negri, em meio a uma
belíssima confraternização dos empresários com direito a
uma suculenta feijoada.

O presidente da Adinorte Antonio José Miotto, agradeceu
todas as pessoas envolvidas no desenvolvimento do Distrito
Industrial Uninorte nesses 10 anos e falou da importância das
escrituras para as empresa

José Antonio de Godoy, Pedro Cruz, Alexandre Miotto, Luís
Guilherme Schnor, Antonio José Miotto e Wagner Lopes

Flávio Godoy da FNA Transportes recebe sua
escritura definitiva do prefeito Barjas Negri

Cássio Rossete da Centrimax recebe sua
escritura definitiva do dr. Sérgio Bissoli

Sérgio Bissoli e Wagner Lopes mostram
a escritura da Ananda Metais.=

José Severo da Marije Transportes recebe sua escritura definitiva
do Secretário Municipal de Governo José Antonio de Godoy
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Confraternização dos

FOTO: CARLOS FERRAZ

José Roberto (Dilutec), Alexandre
(LGMT), Júnior (Dilutec), Miotto (Puma
Tambores) e Jerônimo (Maqhidrau).

Sérgio Bissoli, Antenor (Tecnal)
e José Antonio de Godoy

FOTO: CARLOS FERRAZ
FOTO: CARLOS FERRAZ

Margarethe Rafante (LabMat), Renato e
Cristina Penati (Elos Bombas), Sonia e Adilson
Soave (Elos Bombas), Alessandra Zotelli
(Grupo IBP). Acima em pé Max Murilo
Rossette (Centrimax)
FOTO: CARLOS FERRAZ
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Eduardo, Edmilson e Osmar (Euroglaze)
e Paulo R. Frederici da Lef Pisos

Roberto (Tecnal) e Pedro (ACMW)

Alessandra Zotelli (Grupo IBP),
Ronald e Margarethe (LabMat)
FOTO: CARLOS FERRAZ

Maria, Patrícia, Karina, Gustavo,
Fernando e Vicente Secamilli da
Gusfer Indústria e Comércio Ltda.

FOTO: CARLOS FERRAZ

Sérgio, Luzia e Sonia Pedroso da empresa
IMF Brasil Máquinas para Fundição Ltda.

FOTO: JORNAL DE PIRACICABA

nesse ambiente agradável e descontraído puderam também fechar novas parcerias.
No almoço de confraternização oferecido pela Adinorte foi servida uma feijoada preparada com todo carinho pela Boa Mesa Brasil que agradou a todos os paladares,
acompanhado de chopp e batidas.
No final da tarde os empresários e convidados pude-
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Muita descontração e muitos contatos entre os empresários do Uninorte marcaram as comemorações do aniversário de 10 anos da Adinorte, realizada no sábado, 18 de
junho na empresa Ananda Metais.
Os empresários, muitos deles com suas famílias, puderam reencontrar seus amigos e colocar as conversas em
dia. Falaram de novos projetos, de atingir novas metas, e

Daniela e Pietro Pedrazza Jr
(Itália Fundição) e Roberta e
Fabio Molon (Faromar)
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10 anos da Adinorte
dos empresários do Uninorte que partilharam junto com a
gente essa década, marcada por muito trabalho, muita garra
e com muita vontade de vencer os obstáculos, para que pudéssemos chegar ao final desses 10 anos, sendo reconhecido
como um dos melhores Distritos Industriais do nosso país.

Almir e Analice Christofoletti
(Biocane Química)

Prefeito Municipal Barjas Negri,
Sonia Rossete da Centrimax e
Dra. Andréia Golinelli da
Procuradoria Geral do Município
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Engº. Alexandre e Silvana Cesar, Luís
Guilherme Schnor, Fábio Garcia e Alan
Cardec da Supricel Logística
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Simone Gregios e Matheus Lopes
(Ananda Metais)

Reginaldo Ribeiro Loureiro e Milene
Prudêncio de Souza da empresa
Distribuidora de Carnes Piracicaba

Luzia (Pirasolda), Neise (Marije),
Solange (Benatti) e Sonia (Centrimax)
FOTO: CARLOS FERRAZ

José Severo (Marije Transp.), Renato (Elos
Bombas), João (Benatti Equip.), Cássio
(Centrimax) e José Carlos (Pirasolda)
FOTO: CARLOS FERRAZ

João Benatti (Benatti Equip.) e
Renato Penati (Elos Bombas)

Diretoria da Adinorte
FOTO: CARLOS FERRAZ
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ram saborear bolo com sorvete e coffee break e receberam
lembranças do Jornal de Piracicaba, da Gazeta de Piracicaba e uma muda de ipê do viveiro de mudas da Adinorte.
É uma satisfação para nós, da diretoria da Adinorte, poder
organizar eventos que reúnam todos os associados, confraternizando-se entre si, e unindo cada vez mais a nossa associação.
Ficam aqui registrados os nossos agradecimentos a to-

João Ernesto Montrazzio Jr da Acemil,
Luciano Miotto da LGMT e Mário e Anaisa
Naldi da empresa ANG Ind. e Com. Ltda.
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Ação Social no Uninorte

O presidente da Adinorte Miotto
acompanha a entrega dos jogos de sofás

Jornal
educativo
O compromisso social
da Adinorte ultrapassou as
fronteiras do Distrito Industrial, chegando também
à Escola Estadual Professora Avelina Palma Losso,
no bairro Santa Rosa. Lá,
os alunos mantêm edições
semestrais de um jornal informativo que traz também
matérias de cunho educativo,
desenvolvidas junto à comunidade escolar e do bairro
para divulgar ações, programas e projetos importantes
do meio educacional.

FOTO: CLEYDE OLIVEIRA

iniciativa resultou na doação de 80 jogos de sofás de 2
e 3 lugares, atendendo parte das necessidades das famílias que tiveram suas casas invadidas pelas águas.

FOTO: CLEYDE OLIVEIRA

Ações sociais também estão entre as prioridades
dos empresários do Uninorte que, em janeiro deste
ano, se mobilizaram numa sólida e ampla campanha
em pról das vitimas da enchente do rio Piracicaba. A

Galpão com os sofás que foram doados
pelos empresários do Uninorte

XV na 1ª divisão
Agradecemos aos empresários do Uninorte
que contribuíram com a campanha em prol do XV
de Novembro, que conquistou o acesso à primeira
divisão de times.
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O presidente da Adinorte, Antonio
José Miotto, representou os empresários do
Distrito Industrial Uninorte durante a visita que o governador Geraldo Alckmin fez
a Piracicaba no último dia 18 de abril, oficializando o inicio das obras do Contorno
de Piracicaba.
A obra garantirá a continuidade do
prolongamento da SP 308 (Rodovia do
Açúcar – Salto Piracicaba) por mais 9 km
em pista dupla, passando pela SP 147 (Rodovia Deputado Laércio Cortes - Piracicaba
/ Limeira), pelo Distrito Industrial Uninorte
(Anel Viário) e pela SP 127 (Rodovia Conélio Pires – Piracicaba / Rio Claro), beneficiando os mais de 12 mil veículos que
utilizarão diariamente o Contorno de Piracicaba, segundo previsões da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Foto: Carlos Ferraz

Duplicação do Anel Viário

O governador Geraldo Alckmin assina documento que dá
início às obras do contorno de Piracicaba

Fórum de assuntos trabalhistas
Aconteceu no últmo dia 25 de maio, na
sede da ACIPI, o Fórum de Assuntos Trabalhistas que abordou os seguintes temas:
Uma breve análise da representação sindical e do seu custeio (Imposto Sindical, Contribuição Assistencial, Contribuição Confederativa e outras mais destinadas ao custeio
da atividade sindical), as decisões do Tribunal
Superior do Trabalho sobre a empresa que foi
absolvida de contribuição de empregado não
sindicalizado e outro tema polêmico como a
cantiga obscena em festa de aniversário que
rendeu indenização a trabalhador.
O Fórum é realizado trimestralmente pela
Pedroso Advogados Associados em parceria
com a Adinorte e com o apoio da Aedip e Acipi.

Uma sede para a Adinorte
A Lei 6.989/11, que autoriza o município de Piracicaba a outorgar a concessão de uso para a Adinorte construir
sua sede na quadra Q do loteamento do Distrito Industrial

Uninorte, foi aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito Barjas Negri, conforme publicação
no Diário Oficial do Município de 08/04/2011.
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II Plantio de árvores
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das mantido pelo Distrito Industrial Uninorte, as mudas ganharam vida e expectativas de longevidade na presença de funcionários e proprietários das empresas que participaram do plantio
como: Euroglaze, Supricel, Grupo IBP e Puma Tambores.

FOTO: CARLOS FERRAZ

Uma animada e oportuna integração que reuniu empresários e 200 alunos da Escola Municipal Antonia Jesuína Camillo
Pipa, no bairro Santa Rosa, marcou o plantio de 300 mudas de
árvores no último dia 14 de abril. Produzidas no viveiro de mu-

Os alunos da Escola Municipal receberam orientações do presidente
da Adinorte sobre a importância de cuidar do meio ambiente

A alegria dos alunos contagiou os empresários do Uninorte

Espécies exóticas
no Uninorte
Raposa e cachorro do mato estão entre as espécies exóticas encontradas nas áreas adjacentes ao Distrito Industrial Uninorte, numa
clara demonstração de que o respeito ao meio ambiente cria as condições necessárias à manutenção da fauna silvestre no entorno.
O resultado é fruto do Programa de Monitoramento da Fauna, realizado pela Adinorte sob orientação da CETESB. Pelo estudo, é
possível conhecer e relacionar os animais silvestres existentes nas proximidades e propor atividades para manutenção desta comunidade.
Para que esta boa relação seja mantida e ampliada, lembre-se de:
• manter velocidade segura para evitar atropelamentos e redobrar a
atenção nas proximidades de rios, baixadas e áreas de floresta;
• jamais realizar atividades de caça;
• dar destino adequado a lixo e entulho que, dispostos em áreas de
mata, podem causar doenças aos animais e aos seres humanos.

Raposa

Cachorro do mato
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