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Ágora Tech Park é o novo parque tecnológico de Santa Catarina!
Já está funcionando o Ágora Hub, prédio principal do
Ágora Tech Park, inaugurado no Perini Business Park,
em Joinville, no dia 28 de março de 2019.
Com 6 mil m² de área construída, foi projetado como
um ambiente aberto, interativo, colaborativo e
sustentável para potencializar conexões inteligentes entre atores do
ecossistema de inovação e tecnologia. Espaços de convivência ocupam
60% do Ágora Hub, como os locais de descompressão e network; os
ambientes de uso periódico, como auditório, salas de treinamento e salas
de reunião, disponíveis para locações tanto internas quanto externas; além
da praça de alimentação e dos jardins. “O Ágora se constitui como um
espaço ideal para open innovation, socialização de ideias e transferência
tecnológica. Sua infraestrutura disponibiliza espaços compartilhados e
abertos para a comunidade”, afirma Alison Takano, diretor Comercial do
Perini Business Park. Venha fazer uma visita! Informações, entre em
contato através do e-mail: contato@agoratechpark.com.br

Cuidados com a saúde: Vacinação contra a Febre Amarela!
Em parceria com a Secretaria da Saúde de Joinville e o Sesi, o Perini realizou
vacinação gratuita nos trabalhadores do parque no mês de Fevereiro. Ao todo
foram aplicadas aproximadamente 860 doses da vacina contra a Febre amarela.
Lembramos que a vacinação entrou para o esquema vacinal de todos moradores
de Santa Catarina acima de 9 meses de idade, em 2018. Para mais informações,
entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Joinville pelo telefone:
(47) 3481-5100
Quem transmite a FEBRE AMARELA é o MOSQUITO. Macacos
NÃO transmitem a doença, ao contrário, eles prestam
importante auxílio no controle da doença. Os macacos são
vítimas como os humanos. Se avistar algum macaco morto,
entre em contato imediatamente com a Vigilância Ambiental
pelo fone: (47) 3433-1660
*Não maltrate os animais. Maltratar animais é crime!
Fonte: Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catariana – DIVE/SC.

Informações da Ampliação do Parque!
Foi finalizado o processo de supressão em áreas de vegetação
do Perini Business Park, de acordo com a autorização de corte e
a licença ambiental emitida ao empreendimento. Para o corte
de vegetação foi executada a etapa de resgate da flora e fauna
(plantas e animais silvestres, respectivamente), quando
necessário, bem como o programa de monitoramento
ambiental pós supressão é contínuo e realizado por biólogos,
médico veterinário e engenheiros ambientais devidamente
habilitados, os quais seguem os protocolos de resgate, manejo
e demais legislações vigentes. A próxima etapa de ampliação do
parque empresarial, que deve ocorrer nos próximos meses,
contará com o processo de extração de argila (barro) e saibro,
esse material, obtido por lavra de uma elevação (morro) dentro
da própria área do empreendimento tem como um dos pontos
positivos não influenciar o fluxo normal de tráfego das vias no
entorno, reduzindo possíveis impactos no trânsito, visto que já
será utilizado para aterro interno do Perini Business Park.

Licenças e Autorizações Ambientais
O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) expediu a Autorização de Corte (AuC) nº 639/2018, por
meio do processo VEG/66929/CRN, em 28/08/2018, com validade 27/08/2021 e a Licença Ambiental de
Instalação (LAI) nº 7321/2018, processo URB/20068/CRN, em 27/08/2018, a qual foi substituída pela LAI nº
1042/2019, com validade 25/02/2023. O IMA também expediu a Autorização Ambiental (AuA) nº 10643/2018
(Salvamento, Resgate, Transporte e Destinação de Fauna) e 10384/2018 (Monitoramento de Fauna), em
28/11/2018 e 30/11/2018, com validade de 24 e 48 meses, respectivamente.

Caso aviste algum animal silvestre em área urbana, próximo ao Perini
Business Park, entre em contato com a gente, para que sejam
realizadas as ações necessárias. A comunicação de alguma ocorrência do gênero é essencial para o
monitoramento e a segurança das espécies!

V Curso de Manejo de Primatas
Em março foi realizado o V Curso de Manejo de Primatas do Perini
Business Park, promovido pelo Programa de Conservação do Bugioruivo, o qual visa o aperfeiçoamento de profissionais e estudantes de
graduação e pós-graduação das áreas de biologia, medicina
veterinária e afins com temáticas dentro da primatologia.
Nessa quinta edição do curso, houve a participação de palestrantes
vindos de Vera Cruz, no México, e da Paraíba, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Santa Catarina, representando diversas instituições
importantes para pesquisa e conservação de primatas como
Universidad Veracruzana, Ministério do Meio Ambiente – Instituto
Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Centro
de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ), Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), Universidade de Viçosa, Ministério da Saúde – Secretaria
Estadual da Saúde de SC, Universidade de Blumenau (FURB) e
Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), que trouxeram temas
como tecnologias para monitoramento de primatas e saúde de
primatas, principalmente a febre amarela. Ao total, foram recebidos
34 participantes para a realização do curso.

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 | sac@perinibusinesspark.com.br

