
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

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.

O Perini Business Park está ampliando!

Cuidados com a saúde: Vacinação contra a Febre Amarela!

Quem transmite a FEBRE AMARELA é o MOSQUITO. Macacos NÃO
transmitem a doença, ao contrário, eles são vítimas e prestam
importante auxílio no controle da doença. Se avistar algum macaco
doente ou morto, entre em contato imediatamente com a Vigilância
Ambiental pelo fone: (47) 3433-1660. *Não maltrate os animais. Maltratar

animais é crime!
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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!

O projeto de ampliação do parque industrial multissetorial prevê uma
área útil de mais de 695 mil m², com área prevista a ser construída de
191 mil m². Nesta nova fase de ampliação do parque, o
empreendimento também priorizou a compensação ambiental interna,
mantendo uma vegetação remanescente de mais de 727,500 mil m² ,
sendo que deste montante 304.630 mil m² são de Áreas de Preservação
Permanente – APP. Dentre as etapas estabelecidas para o processo de
ampliação do empreendimento, algumas já foram concluídas e outras
serão iniciadas nos próximos meses.

Obras iniciaram em Setembro de 2018

Etapas das obras – concluídas e em andamento

� Delimitação, proteção e sinalização das áreas vegetadas a serem suprimidas.
� Resgate de fauna e flora (animais silvestres e plantas). As espécies

resgatadas, foram realocadas para áreas preservadas existentes no
empreendimento, seguindo todas as orientações da Autorização Ambiental;

� Supressão de vegetação das áreas autorizadas para o corte;
� Monitoramento de fauna e flora. Os monitoramentos são realizados

mensalmente por profissionais devidamente habilitados.

Próximas etapas das obras – A serem iniciadas nos próximos meses

� Remoção de terra do morro (área próxima à Capela Santa Catarina de
Alexandria, na rua Dona Francisca) para utilização integral nas áreas internas
do parque Perini, na realização do aterro (terraplanagem) das vias e
edificações a serem construídas.

� Essa alternativa visa diminuir possíveis transtornos no tráfego na rua Dona
Francisca e ruas adjacentes utilizadas pelas comunidades vizinhas;

Foi confirmado o registro da segunda morte de macaco por Febre Amarela em Santa Catarina, no bairro Canela,
em Joinville. A informação foi divulgada pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC),
vinculada à Superintendência de Vigilância em Saúde (SUV) da Secretaria de Estado da Saúde, no dia 17 de
junho.

Fique por dentro!

No mês de Agosto ocorrerá a 2ª edição da SIPATMA COLETIVA DO PERINI BUSINESS PARK
(Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho e Meio Ambiente). O evento conta com 17
empresas sistemistas organizadoras e a estimativa de público para este ano é de mais de
1500 mil pessoas, entre colaboradores das empresas condôminas e a comunidade. No
evento, serão apresentadas diversas palestras com temas de Saúde, Segurança do
Trabalho e Meio Ambiente, bem como haverá diversos estandes com a realização de
exames e prestação de serviços diversos dentro da temática do evento.

� Oportunidade de extensão no prazo da licença ambiental para quem tem certificação ISO 14.001

Compartilhando novidades!

Você não pode perder, fique de olho na divulgação da programação que deve ocorrer nos próximos dias!

Legislação Ambiental

� Nova normativa de controle de químicos da Polícia Federal

No dia 14/03/2019, foi publicada a Portaria MJSP 240/19 que traz alterações relacionadas aos Produtos
Químicos Controlados pela Polícia Federal, envolvendo, por exemplo, os critérios de controle e fiscalização
dos produtos químicos. As novas regras entrarão em vigor no dia 01/09/19, ou seja, até o dia 31/08/19,
permanecem válidas as regras previstas na Port. MJ 1.274/03. Com as mudanças no controle de produtos

químicos, as empresas devem se atentar as novas especificações e permanecer
reguladas junto à Polícia Federal durante suas atividades com produtos controlados.
Cabe especial atenção nas mudanças ocorridas nas listas constantes do Anexo I, pois
todos os produtos contidos nas mesmas estão sujeitos a controle e fiscalização a
partir de 1 grama ou 1 mililitro, em qualquer concentração.

O CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA, através da RESOLUÇÃO CONSEMA
Nº 98/17, estabelece em seu Art. 18, que empreendimentos e atividades que tenham SGA
implantado que atenda aos requisitos e seja certificado, o prazo de validade da LAO (Licença
Ambiental de Operação) pode ser prorrogado, por dois anos a partir do seu vencimento,
mediante solicitação 120 dias antes aos vencimento da LAO e análise pelo órgão ambiental.


