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Ágora MOB
Dezembro / 2019

A Perville Engenharia começou as obras do Ágora Mob, novo prédio
do Ágora Tech Park, localizado no Perini Business Park. O Ágora Mob
teve o nome escolhido de forma colaborativa e significa multidão,
remete também à mobilização, características que representam o
espírito do ecossistema de inovação. Desenvolvido pelo Estúdio
Módulo – mesmo escritório de arquitetura que projetou o Ágora Hub
– o Mob segue o design industrial, que caracteriza o prédio já
existente e conversa com o DNA de uma cidade com forte vocação
manufatureira. O projeto tem um grande átrio com boulevard
gastronômico e sala de cocriação para atender a demanda de
eventos de médio porte. Inclui, também, 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.

Iniciou a extração mineral do morro

Boas festas!Monitoramento Ambiental

É tempo de somar as coisas boas que aconteceram em nossas vidas, celebrar
a história percorrida e objetivos alcançados. Momento de renovar as metas
para o ano que já se anuncia. Reacender a chama da vida – olhar para frente
com determinação, otimismo e abrir o coração para levar conosco as lições
que aprendemos.
O Perini Business Park deseja a você e a todos os seus familiares um ótimo
Natal de confraternização, cheio de alegrias, harmonia e tudo que a nossa
caixinha de sonhos nos faz acreditar. Que esse Ano Novo que se aproxima seja
uma porta aberta para novos sonhos, renovações de fé e muita paz para o
nosso mundo.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Núcleo de Educação Ambiental (NEA)

Começa a construção de mais um prédio do Ágora Tech Park Reuniões do grupo INTEGRA

Convênio FITEJ

O grupo ‘INTEGRA – SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE’ é formado
por colaboradores de empresas sistemistas do Perini Business Park,
sendo as reuniões internas bimestrais. O objetivo é dialogar sobre as
boas práticas de gestão de saúde, segurança e meio ambiente, bem
como realizar a troca de experiências entre os participantes através de
dinâmicas, palestras e treinamentos de interesse nestas áreas. Assim, as
empresas do parque estão constantemente se atualizando, visando
executar suas atividades sempre com responsabilidade socioambiental.
No ano de 2019, foram realizadas 4 reuniões com temas diversos e 1
visita técnica na ArcelorMittal Vega em São Francisco do Sul para
conhecer ações de segurança do trabalho e gestão ambiental, com a
participação de 24 empresas sistemistas e 107 colaboradores no ciclo
das reuniões deste ano.

Com parceria firmada em outubro de 2018 entre a Fundação Instituto
Tecnológico de Joinville (FITEJ), a Secretaria de Educação do município, o
Perini Business Park e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o
convênio oportuniza que alunos do 9º da rede municipal conheçam as
mais modernas tecnologias utilizadas na Indústria. Nesse primeiro ano
foram atendidas 20 escolas, totalizando mais de 580 alunos e 48
professores.

Câmeras fotográficas camufladas

Espalhadas estrategicamente em alguns pontos da mata do
Perini Business Park, são câmeras equipadas com sensor de
movimento utilizadas para fotografar os animais em vida livre,
sem que necessite a presença de um ser humano.
Contando também para o monitoramento de fauna com os
métodos de busca ativa (avistamento e vestígio) e armadilhas de
captura, foram contabilizados nesse ano:

▪ Avifauna (aves): 120 espécies
▪ Herpetofauna (anfíbios e répteis): 10 espécies
▪ Mastofauna (mamíferos): 15 espécies

Nesta etapa de ampliação do parque empresarial, ocorre a extração
mineral, a qual vem sendo desenvolvida do topo para a base da
elevação, seguindo normas técnicas e acompanhamento de
profissionais. O processo acontece por remoção da argila e saibro
com utilização de máquinas e caminhões, dentro da própria área do
empreendimento e tem como um dos pontos positivos não estar
influenciando no 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 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.


