Ágora DAT – Novo prédio do Ágora Tech Park

21 de Setembro – DIA DA ÁRVORE

Parceria prevê investimento privado de R$ 20 milhões em prédio exclusivo para data center

Perini Business Park realiza Campanha de doação de mudas de árvores
Em comemoração ao Dia da Árvore, no dia 21 de setembro, o Perini Business Park realizou uma campanha para doação de
mudas de árvores nativas. Colaboradores e visitantes do parque interessados em participar, puderam retirar suas mudas
no Ágora Tech Park. O Perini se mantem envolvido em projetos e campanhas ambientais, desenvolvendo trabalhos
educacionais através do Núcleo de Educação Ambiental Fabio Perini – NEA, desde 2012. A campanha “Plante uma Árvore”
e demais programas ambientais, tem como objetivo incentivar a preservação do meio ambiente, bem como demonstrar
que em meio ao crescimento e expansão de áreas, é possível caminhar de mãos dadas com ações de sustentabilidade.

Setembro Amarelo

Recomposição Florestal

Falar é a melhor solução

Perini Business Park realiza o plantio de mais de 3mil mudas nativas dentro do parque em 2020.

O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do
suicídio e no Brasil, foi criado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida – CVV com
o objetivo de conscientizar a população sobre os altos índices de suicídio no mundo.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está em 8º dentre os países
com maior número de suicídios. Converse com amigos, familiares, esteja atento às
pessoas ao seu redor. Falar é a melhor solução! Lembrando que também é
necessário procurar ajuda especializada. O CVV realiza apoio emocional e prevenção
do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que precisam
conversar, pelo telefone 188, e-mail ou chat 24 horas todos os dias. Mais
informações podem ser obtidas através do site www.cvv.org.br.
Área de manejo – antiga área de pastagem

Entrega -Viveiro SAMA

Escorpião amarelo
(T. serrulatus)

Áreas de plantio – manejo 1 e 2 (área interna do Perini)

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.

De acordo com a Vigilância Ambiental de Joinville, em 2013 ocorreu
o primeiro registro de escorpião-amarelo em Joinville e atualmente,
17 bairros da cidade são considerados infestados pela espécie. O
aumento de registros ocorre devido a alta capacidade de reprodução
da fêmea, que pode gerar até 40 filhotes sem a necessidade de um
escorpião macho. As regiões com mais ocorrência são a zona Sul de
Joinville (188 registros) e zona Norte (125 registros). Por isso, os
cuidados devem ser tomados e as orientações da Vigilância
Ambiental é que, ao encontrar um escorpião, deve-se tentar
delimitar o espaço do animal com algum objeto (colocar por cima do
animal) e informar a vigilância. Em caso de acidente, a pessoa deve
procurar as unidades de saúde de referência (Hospital Regional,
Hospital São José e Hospital Infantil de Joinville).

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: Vigilância Ambiental de Joinville

FIQUE ATENTO: Escorpião-amarelo é encontrado em 17 bairros de Joinville

Divulgação: Perini Business Park

No primeiro semestre de 2020, o Perini Business Park
iniciou a recomposição florestal de acordo com as licenças
ambientais emitidas pelo IMA (Instituto de Meio Ambiente).
Foram plantadas mais de 3 mil mudas de árvores nativas e,
para o próximo trimestre, há a previsão de mais 2 mil
mudas, que serão plantadas em Áreas de Preservação
Permanente (APP) e de manejo (foto - Áreas de plantio),
totalizando mais de 30mil m² de área nesta primeira etapa
de reflorestamento. Além do plantio interno, o Perini
Business Park realizará a doação de 33.600 mudas nativas
das espécies Canela preta, Cedro rosa, Palmito juçara e
Bicuiba, ao município de Joinville conforme o Termo de
Doação de Mudas Nativas à Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente – SAMA, firmado em 2018, como
compensação ambiental. Nos meses de julho e setembro de
2020, o empresa realizou a entrega de 2 mil mudas ao
município de Joinville e que serão utilizadas pelos
programas de flora e educação ambiental existentes na
SAMA. Desde 2006, o Perini Business Park realiza o
monitoramento de flora e já plantou mais de 12.700 mudas.

Divulgação: Perini Business Park

Divulgação: Perini Business Park

O maior parque empresarial multisetorial da América Latina não para de crescer. O Perini Business Park e o Armazém Data
Center da cidade de Brusque/SC, firmaram uma parceria que dá origem ao terceiro prédio do Ágora Tech Park: o Ágora
DAT. Em uma área de 700m², está sendo erguido um data center de última geração, com certificação TIER nível III e com
perspectiva de inauguração para 2021. Será o segundo data center em Santa Catarina com esta certificação e o quinto
na região Sul do país. O Ágora DAT está sendo
construído na área central do parque tecnológico,
entre o Ágora HUB e o prédio da UFSC. O data center,
é um ambiente projetado para concentrar servidores,
equipamentos de processamento e armazenamento
de dados, e sistemas de ativos de rede. O projeto do
Ágora DAT, prevê 60 hacks – um data center
considerado de médio porte, com infraestrutura de
ponta e que estará interligado com a unidade de
Brusque por dois links de fibra óptica de 10 gigabytes.
Fique atendo as nossas redes sociais para mais
novidades e informações.
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