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Olá pessoal! Neste informativo, vou explicar melhor sobre o certificado CADRI, que conseguimos
para a Estação de Tratamento de Esgoto da ARN.
O CADRI - Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental é um instrumento que
aprova o encaminhamento de resíduos a locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento
ou disposição final, licenciados ou autorizados pela CETESB. No caso da ARN, é a empresa
Opersan de Jundiaí responsável por esse recebimento.
Depois de passar pelo processo de tratamento, eles reutilizam o lodo da fossa séptica para fazer
compostos orgânicos. Assim começamos a participar desta corrente em prol do meio ambiente,
onde o gerador, o transportador e o receptor dos resíduos cumprem os requisitos legais da CETESB!!! Meire Tavares
“A mesma rocha que bloqueia o caminho poderá funcionar como um degrau.” OSHO

Obra na Rede de Esgoto
Começamos os serviços para ligação da fossa séptica (na
entrada da ARN) até o tratamento de esgoto, assim
integrando a fossa à rede principal, evitando odor e
contaminação da água .

 Mudamos o prestador de serviços internos de
manutenção da rede de internet: ele se chama Paulo
Corona e é de Monte Alegre do Sul.
Vamos atentar para as circulares que estão sendo
enviadas em relação às novas mudanças do sistema de
internet !!!
 Estamos esperando o "feedback" de vocês sobre os
legumes e as hortaliças preferidos, para plantarmos na
nossa horta!!

Está acontecendo na ARN!!
Plantação de Girassóis
Começamos a plantação das sementes de girassol, com o
auxilio da associada Vera, que preparou as sementes com a
técnica de homeopatia e orientou os funcionários para o
plantio, sem degradar o solo!!

Avisos Importantes
 Vamos atentar para a ata da Assembléia Geral
Ordinária de 15/01/2011, pois nela constam
importantes deliberações, como a mudança no valor da
mensalidade e a eleição de novos conselheiros!

Está acontecendo na ARN a Jardinagem Comunitária, às
sextas –feiras após o almoço. Veja a diferença nas
palmeiras do lago!!!!

 Já foi implantado o novo sistema de trabalho e divisão
de funções entre os funcionários, logo a ARN estará
ainda mais linda !!
As melhorias aprovadas já começaram a ser
implantadas , como a reforma do calçamento com
pedras e a barragem de pneus no lago!!

 A secretaria Meire estará fazendo o curso de pósgraduação no período de 14 a 21/02/11. Tereza uma
nova colaboradora estará atendendo aos telefonemas
nesse período .

Sugestões, colaborações ou participações pelo email: secretaria@arnatureza.org.br ou pelo tel. (19) 3899.4123

