Dia Mundial do Meio Ambiente: 5 de Junho

Junho e Julho / 2020

Cuidar, respeitar e preservar o meio ambiente. A data de 5 de Junho tem como objetivo
chamar a atenção da população para os problemas ambientais, mas também se tornou
uma plataforma para promover o progresso nas ações ambientais dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). O Perini Business Park, neste mês de junho em
comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, reforça seu compromisso através de
um conjunto de iniciativas que estão alinhadas a 9 dos 17 ODS, os quais são: ODS 3 - Saúde e Bem-estar que contempla
atividades como Corrida do Bem e Sipatma Coletiva; ODS 4 - Educação de qualidade através de capacitações e a
vivência entre teoria e prática; ODS 6 - Água limpa e Saneamento, que comtempla o Tratamento de Efluente Sanitário
que trata 100% do esgoto gerado no parque; ODS 7 - Energia limpa e renovável que pode ser observado no sistema de
construção através de telhados tipo Shed que permitem a entrada de luz natural e painéis fotovoltaicos, iluminação LED
e elevador com sistema de regeneração de energia encontrado no prédio do Ágora Tech Park; ODS 8 - Emprego e
Crescimento Econômico, e o ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura que estão diretamente relacionados ao
fortalecimento industrial e fomento à inovação; ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis que está atrelado ao
Perini Citylab (laboratório de testes para soluções tecnológicas); ODS 12 - Consumo e produção responsáveis com o
incentivo aos fornecedores locais e ao programa de reciclagem do parque e o ODS 15 - Vida Terrestre, onde são
desenvolvidos monitoramentos para a conservação da biodiversidade local em meio a 720 mil m² de área verde
preservada. Visite nossas redes sociais e conheça melhor as ações realizadas em prol da sustentabilidade ambiental.
@perinibussinesspark
perinibusinesspark
www.perinibusinesspark.com.br
perinibusinesspark

Divulgação: Perini Business Park.

Perini Business Park reitera compromisso sustentável aos ODS’s

Após o período de paralização nas obras de ampliação do parque devido a pandemia do Covid-19, a Perville (Grupo
Perini) retorna as atividades do empreendimento respeitando as recomendações de cuidados necessários e atendendo
aos decretos em vigor. O parque possui atualmente quatro obras em andamento e dentre estas, está a do Ágora MOB.
O novo prédio do parque tecnológico Ágora Tech Park contempla uma área gastronômica, sala de cocriação, uma praça
aberta que será um local de convivência para todo o Perini Business Park, incluindo bosque com arquibancadas e área
para eventos ao ar livre.. O propósito do novo prédio é dar continuidade no fomento a cultura da inovação e
empreendedorismo, contribuindo para o desenvolvimento econômico do Brasil. Para mais informações acesse:
www.agoratechpark.com.br.

Compromisso com o desenvolvimento sustentável
NOTÍCIAS – Boletim da Saúde

Perini Business Park mantém mais de 17 programas de monitoramento ambiental

De acordo com boletim divulgado no dia 20/06/2020 pela Diretoria de
Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, em 2020 já foram
notificados 17.873 casos de dengue em Santa Catarina, sendo que 55%
foram positivos para dengue, 30% negativo, 2% inconclusivo e 13% em
investigação. Atualmente, o município de Joinville apresenta o maior
número de casos representando 81,2% do total no ano de 2020 e
classificado como município em situação de epidemia. Por isso, a
população deve ficar alerta e redobrar os cuidados para eliminar
possíveis criadouros do mosquito e aos sintomas. ATENÇÃO: Denuncie
focos do mosquito da dengue entrando em contato com a Secretaria Municipal
de Saúde pelo telefone (47) 3481-5100.
Fonte: DIVE SC

Licenças e Autorizações Ambientais:
Autorização de Corte (AuC) nº639/2018; Autorização Ambiental (AuA) nº10643/2018 e nº10384/2018; Licença
Ambiental de Instalação (LAI) nº 1042/2019; Portaria de Lavra, ANM nº 214/2019.

CORONAVÍRUS - Joinville tem maior número de mortes no estado
Segundo dados da Secretaria do Estado de Santa Catarina (28), o
município de Joinville apresenta o maior número de mortes por Covid em
Santa Catarina. Já são 39 mortes e mais de 2.230 infectados de acordo
com o boletim do dia 01 de julho. Segundo Lauro Mattei, professor da
UFSC que estuda os índices da doença no estado, informou que os estudos
apontam que Joinville será o novo epicentro do Novo Coronavírus. De
acordo com dados publicados pelo município, Joinville teve um aumento
em 79% no número de casos em uma semana (22). Dessa forma, os
cuidados devem ser redobrados para evitar a proliferação do vírus, bem
como evitar a sobrecarga nos leitos de UTI (63%) e enfermaria (42%). Faça
a sua parte! Cuide da sua saúde e mantenha o isolamento social!

Entre em contato:
Em caso de dúvidas, sugestões ou avistamento de animais silvestres machucados ou em área urbana, entre em contato conosco através do telefone e/ou e-mail: 0800 602 1023 | ga@perinibusinesspark.com.br

Divulgação: Prefeitura de Joinville e A Notícia

CORONAVÍRUS
Fique atento aos sintomas

Divulgação: Prefeitura de Joinville

Dengue preocupa moradores de Joinville

Desde o início de sua concepção o empreendimento preza pela responsabilidade na aplicação de práticas e
metodologias para reduzir expressivamente os impactos ambientais das atividades econômicas nos recursos da
natureza. A empresa vai além das obrigatoriedades solicitadas pela legislação e investe continuamente nos programas
ambientais com o objetivo de minimizar os possíveis impactos negativos e potencializar os positivos das atividades
exercidas pelo parque como um todo. Com isto, o Perini Business Park desenvolve de maneira efetiva e ampla os
programas ambientais em prol da sustentabilidade, aliando-se fortemente à conscientização e ao comprometimento
ambiental. Dentre os principais programas de monitoramento realizados no empreendimento estão: Monitoramento
da Flora e Fauna silvestre e aquática, Qualidade do Ar, Monitoramento da qualidade da água que circunda o
empreendimento, Tratamento de Efluente Sanitário, Educação Ambiental, Comunicação Social, Programa de
Conservação do Bugio-ruivo, Gerenciamento de Resíduos, Monitoramento de Níveis de Ruído, Otimização de Trânsito,
entre outros. Todos os programas ambientais são desenvolvidos por profissionais habilitados.

Divulgação: Perini Business Park

Divulgação: Estúdio Módulo e Park e Perini Business Park

Perini com as atividades de construção civil

