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UNINORTE RECICLA

AÇÕES PARA UM CRESCER SUSTENTÁVEL

A nova Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que os
aterros sanitários devam, até 2014, receber apenas o resíduo do
resíduo, ou seja, aquele resíduo que não tem viabilidade técnica
e econômica de aproveitamento, restando como alternativa final sua disposição no aterro sanitário. Assim, a sociedade como
um todo deve começar a se preparar para essa realidade.
Os benefícios dessa nova maneira de pensar o “lixo” que produzimos envolve a adoção gradual de novas práticas no nosso dia a dia. Os três princípios Reduzir, Reutilizar e Reciclar
constituem a conhecida sigla dos 3 R’s. Agora, mais que nunca,
é a hora desses princípios deixarem de ser apenas uma sigla.
O consumo consciente, redução dos desperdícios e reaproveitamento de materiais são práticas que devem ser adotadas em
todas as áreas do nosso cotidiano. O pós-consumo também é
importante, pois é nele que vamos ter as maiores mudanças.
Começar a separar o lixo seco do lixo úmido, já é o primeiro
passo em nossas casas e também em no nosso local de trabalho. A separação de resíduos em muitos casos, além de ser a
atitude correta, pode ser lucrativa, pois os resíduos de determinados produtos geram renda, como é o caso, por exemplo,
dos plásticos, papeis e alumínio. Para isso, devemos começar

já a pensar e agir de forma a tomar as atitudes corretas que nos
darão um presente e um futuro, mais sustentável.
Pensando nisso, a diretoria da ADINORTE firmou uma parceria com a empresa CONFERPEL, em um projeto piloto,
para coleta de papel, papelão, plástico mole e plástico duro
gerados pelos seus associados. Para tanto, os associados são
convidados a participar, separando esses materiais. Junto
aos plásticos não devem ser incluído copos descartáveis (polipropileno). Os materiais separados deverão ser colocados
toda SEXTA-FEIRA em frente às suas unidades, onde serão
coletados pelo trator do Uninorte. Essa iniciativa é uma
das muitas previstas pela diretoria da ADINORTE em
sua campanha UNINORTE
RECICLA: Ações para um
crescer sustentável. As vantagens da aderência a essa
campanha vão além da sustentabilidade em si. Reciclar
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se tornou lucrativo.
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Investimentos e ações
em nosso Distrito
Mais um ano está chegando ao fim e a diretoria da Adinorte apresenta aos associados
este informativo com um resumo dos serviços realizados até o
mês de setembro.

Foram realizados este ano
diversos serviços para melhorar
a infra estrutura do Complexo
Antonio José Miotto
Industrial Uninorte, favorecenPresidente
do assim diretamente as empresas e seus colaboradores.
Foram instalado nas entradas do Uninorte sensores de altura de carga para evitar o rompimento das
fiações dos postes, evitando transtornos e paralisação
de serviços essenciais das empresas como: energia elétrica, telefonia e internet.
O espaço destinado à manutenção do Uninorte foi
concluído e já está operando para manutenção do trator, roçadeiras e ferramentas. O local também possui
almoxarifado, vestiário e refeitório para os funcionários da manutenção. Possui ainda duas caçambas da
Conferpel, destinadas a reciclagem de papel, papelão
e plásticos que serão recolhidos toda sexta feira pelos
funcionários da manutenção do Uninorte. Contamos
com a participação de todos empresários!
Também foi instalado neste local um viveiro, destinado a produção de mudas de árvores para o reflo-

restamento de área próxima ao córrego, melhorando
assim o nosso ecossistema.
Realizamos no mês de junho uma Campanha Interna de Educação no Trânsito voltada à conscientização dos motoristas para a utilização das vias com mais
responsabilidade, evitando acidentes e para o respeito
com os pedestres. Essa campanha obteve a participação
de todos e conseguimos diminuir em 90% os problemas
de trânsito do Uninorte.
O Distrito Industrial Uninorte conta hoje com 3
novos bolsões de estacionamento, que foram construídos em pontos de aglomeração de veículos e motos,
dirimindo o problema da falta de vagas para veículos.
Estão previstos a construção de mais bolsões para o
ano que vem.
Diversos serviços também foram executados
como: reparos em “boca de lobo”, PVs, guias e asfalto,
pintura de guias, instalação de placas de sinalização,
pintura de sinalização de solo, melhorias na ETE e elevatórias, plantio de mudas, etc.
Todas essas ações vêm atender as reivindicações do
empresariado do Uninorte e como conseqüência vem melhorando o dia a dia das empresas e seus colaboradores.
Agradecemos aos empresários associados que
participaram de todas as ações que foram executadas
no Uninorte, melhorando cada vez mais a qualidade de
vida de nossa comunidade.

Vem aí o jantar
do Uninorte 2012
Esperamos todos os empresários do
Uninorte e seus familiares para o tradicional
“Jantar de Confraternização do Uninorte”,
que acontecerá no dia 8 de dezembro no Haras Bella Vista.
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Entrada e saída de cargas altas
PROCURE A ADMINISTRAÇÃO!
Devido a diversas ocorrências de
rompimento das fiações das redes de telefonia, fibra óptica e energia elétrica, por
excesso de altura de cargas, a diretoria
da Adinorte teve a iniciativa de contratar
uma empresa especializada, para instalar
nas entradas do Distrito Uninorte, sensores de altura de carga que, ultrapassados
os 4,70m de altura acionam os dispositivos com sirene e semáforo, fazendo assim
com que a equipe de segurança do Uninorte faça o acompanhamento do caminhão até o seu destino final.
Foi adquirido também um par de
luvas para alta tensão e uma vara de manobra que, havendo a necessidade de levantar a fiação, esses equipamentos apropriados auxiliam na operação.
Solicitamos das empresas que entrem
em contato com a administração, informando a chegada ou saída de caminhões
com cargas altas no Distrito Uninorte, para
que seja realizado o acompanhamento.

Manutenção e refeitório
O espaço construído
para o refeitório, vestiários
e manutenção do Distrito
Uninorte já está concluído
e os funcionários da manutenção já estão sendo beneficiados pela obra.
Esse espaço possui ainda uma oficina para manutenção do trator e das roçadeiras e um almoxarifado
para guarda de equipamentos, materiais e ferramentas.
Toda área é monitorada por câmeras de segurança com acesso remoto via
internet.
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Adinorte recebe honraria

O presidente da Adinorte Antonio José Miotto recebe diploma
da representante do Sedema Lidia Maria D’Arce Martins

O presidente da Adinorte Antonio José Miotto
recebeu do COMDEMA – Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba o “Prêmio
Destaque Ambiental 2012”, na categoria terceiro setor.
Este prêmio é conferido anualmente pelo reconhecimento e destaque das principais iniciativas
socioambientais de cidadãos, empresas privadas e
públicas, instituições de ensino e do terceiro setor
que, por meio de projetos e desenvolvimento de atividades, tenham contribuído para a proteção do meio
ambiente e a melhoria da qualidade de vida no município de Piracicaba.

Miotto recebe trofeu do representante da
ACIPI Moacir José Lordello Beltrame

Abertura do Prêmio Destaque Ambiental 2012
realizado no auditório da Acipi

Miotto e Claudia Miotto

Público presente na entrega das honrarias
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Viveiro de mudas do Uninorte
O viveiro de mudas do Uninorte foi concluído e já está
produzindo as primeiras mudas de árvores.
A sua construção tem como objetivo produzir mudas
de árvores nativas visando à recuperação, através do reflorestamento de área de APP (Área de Proteção Permanente)

e área contígua, considerada como sendo Sistema de Lazer
do Distrito Industrial do Uninorte, pelo plantio de espécies
nativas semelhantes às ocorrentes no local, e espécies produtoras de alimentos e abrigo para fauna, além de oferecer
um ambiente agradável à comunidade do Uninorte e região.
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Mais vagas de estacionamento no Uninorte
Foram construídos bolsões de estacionamento em
pontos de grande concentração de veículos.
Nessa 1ª etapa foram construídos 3 bolsões para motos e 3 para veículos que estão localizados nas ruas Dr. Plínio Camilo, Abelardo Benedicto Libório e Geraldo Bizutti,

criando assim um número maior de vagas disponíveis.
Nas áreas dos bolsões solicitamos a colaboração das
empresas, no sentido de orientar seus funcionários, para
utilizarem os bolsões e deixarem livre o outro lado da via
para estacionamento de caminhões.
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EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

UNINORTE
25 a 29 de junho / 2012

ar
Você também pode colabor
Não ultrapasse o LIMITE DE
INFRAÇÃO GRAVE
5 PONTOS NA CNH
R$ 127,69 de multa

sito em nosso Distrito:

respeitando as regras de trân

40 KM/H

Não transite na CONTRA MÃO
INFRAÇÃO GRAVISSIMA
7 PONTOS NA CNH
R$ 191,54 de multa
horário
Não estacione ou pare em local/
O
PROIBIDOS PELA SINALIZAÇÃ
INFRAÇÃO GRAVE
5 PONTOS NA CNH
R$ 127,69 de multa
E NAS CALÇADAS
Não estacione nas ESQUINAS
INFRAÇÃO MÉDIA
4 PONTOS NA CNH
R$ 85,15 de multa

veículo em FILA DUPLA
Não estacione ao lado de outro
INFRAÇÃO GRAVE
5 PONTOS NA CNH
R$ 127,69 de multa
houver GUIA REBAIXADA
Não estacione o veículo onde
de veículos
destinada à entrada ou saída
INFRAÇÃO MÉDIA
4 PONTOS NA CNH
R$ 85,15 de multa
bra das empresas
DEIXE LIVRES as áreas de mano
RESPEITE os pedestres
FIQUE ATENTO à sinalização

de trânsito

CARGAS ALTAS
administração
Solicite acompanhamento da
nas entradas e saídas

amento
borando para o bom funcion
que
Fazendo isso, você estará cola
os
os
tod
de
vida
lidade de
do tráfego e para a melhor qua
.
trito
Dis
so
nos
o
tam
frequen

REALIZAÇÃO:

APOIO:

N
SEMUTTRA
ipal de
Secretaria Munic
Trânsito e Transportes
de Piracicaba

Sucesso na
Campanha de
Educação
no Trânsito
do Uninorte
Foi realizada pela Adinorte no final do
mês de junho passado a “1ª Semana de Educação no Trânsito do Uninorte” com o apoio
da Semuttran e da Polícia Militar.
Os empresários e funcionários das empresas aderiram à campanha de conscientização e educação no Trânsito, que teve como
foco principal as regras de trânsito abaixo:
• Respeitar os pedestres;
• Não ultrapassar o limite de velocidade de 40 km/h;
• Não transitar na contra mão;
• Não estacionar em locais proibidos
como esquinas e calçadas;
• Deixar livre as áreas de manobra de
caminhões.
Foram confeccionados e distribuídos as
empresas materiais educativos da campanha.
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Diretoria da Associação: Presidente: Antonio José Miotto
(Puma Tambores) - Vice-presidente: Alexandre Miotto (LGMT)
- Diretor Técnico e Financeiro: Luis Guilherme Schnor (Supricel
Logística) - Diretor Secretário: Cassio Rossete (Centrimax).
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