Dezembro / 2018
Obras de ampliação do maior parque Multissetorial da América do Sul
já iniciaram. Fique por dentro das novidades!

Integração de equipes
Visando a Qualidade, Segurança do Trabalho, Meio
Ambiente e Saúde, todos os colaboradores contratados
para o processo de ampliação do Perini Business Park
(PBP) receberam orientações e atualizações sobre
segurança de trabalho e uso de EPI´s (equipamento de
proteção individual), procedimentos internos a serem
seguidos dentro do PBP, cronograma das obras, acidentes
e ocorrências com animais silvestres e peçonhentos,
gestão de resíduos, otimização do trânsito entre outros,
que visem o cuidado entre meio ambiente, saúde e
segurança. As integrações e treinamentos ocorrem
mediante novas contratações de pessoas e empresas
terceirizadas.

Perini Business Park (PBP) e a comunidade
Em setembro, o Perini participou da reunião que é realizada entre os
moradores da Associação de Moradores da Estrada da Ilha (AMEI), para
abordar sobre a ampliação do parque, bem como divulgar os dados do
Programa de Conservação do Bugio-ruivo, o qual é mantido pelo
empreendimento e que visa a conservação da espécie de primata que
está vulnerável à extinção e habita determinadas áreas verdes do parque
e região de entorno.
A ação junto à comunidade incluiu também a distribuição de
informativos referente ao processo de ampliação do parque em pontos
estratégicos de maior fluxo (pontos de ônibus, supermercados,
empresas, agropecuárias), bem como com a abordagem de pedestres e
visita aos moradores e empresas da região.

Licenças e Autorizações Ambientais
O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) expediu a Autorização de Corte (AuC) número
639/2018, por meio do processo VEG/66929/CRN, em 28/08/2018, bem como a Licença Ambiental de
Instalação (LAI) número 7321/2018, processo URB/20068/CRN, em 27/08/2018, com validade
27/08/2021 e 27/08/2022, respectivamente. O IMA também expediu a Autorização Ambiental (AuA)
número 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.

Informações da Ampliação!
Das etapas estabelecidas para o início das obras, já foram realizadas:
✓ A delimitação, proteção e sinalização de áreas;
✓ Resgate de flora (coleta de plantas ameaçadas de extinção e replantio em outras áreas verdes dentro
do próprio empreendimento.
Posteriormente, se iniciará o processo de afugentamento de fauna (afastamento de animais) para o restante
da área de mata. Por isso, é possível que a comunidade de entorno ao parque possa avistar alguns animais
silvestres (exemplos: bugio-ruivo, cutia, cachorro-do-mato, etc).
ATENÇÃO: Caso aviste algum animal no meio urbano, entre em contato com o Perini, para que seja realizada
alguma ação, caso necessário. A comunicação de alguma ocorrência do gênero é essencial para o
monitoramento e segurança das espécies!

Cuidados com a saúde: Vacine-se!
Santa Catarina se tornou Área com Recomendação de Vacinação para a Febre Amarela em 2018. Todas as
pessoas com idade a partir de 9 meses, conforme as recomendações do calendário nacional de vacinação,
devem ser imunizadas. Para mais informações, entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de
Joinville.

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.
Fonte: Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catariana – DIVE/SC.

*Não maltrate os animais. Maltratar animais é crime!

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!
O espírito natalino caracteriza-se pela gratidão, fraternidade,
solidariedade e confraternização. Esses são princípios muito presentes no
ofício que nós, do Perini Business Park, escolhemos abraçar.
Desejamos à você e sua família um maravilhoso Natal e um Ano Novo
repleto de saúde e sucesso.
Que em 2019 possamos continuar a compartilhar as coisas boas e
crescendo diante de todos os desafio.

Entre em contato conosco:
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

