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Desenvolvimento Sustentável em Foco - Turma 4
Nesta última quinta-feira tivemos o termino da 4ª. Turma do Curso de Desenvolvimento
Sustentável em Foco, após 16 horas de intensa troca de experiências e palestras por
grandes especialistas. Pela primeira vez tivemos participantes externos e com
representantes de nossos fornecedores, ONGs e poder público. Foi um prazer receber e

conviver com representantes de : JBS , BRF , Bimbo, Arysta , Estilo Pack, Martin Brower,
Kerry, Polenghi, Tetra Pak, JRD Logistica, Plastifama, Doehler, GTPS, TNC , FSC,
Instituto Coca Cola , Instituto Ayrton Senna, Instituto de Embalagem, SEMA Barueri .
Nosso muito obrigado a todos que participaram dessa jornada e aos nossos fantásticos
palestrantes e amigos. A quinta turma já está a caminho.

Descarte correto de óleo
Fomos "invadidos" pelos amigos da Cargill na Universidade McDonald´s e escritório
Corporativo. Vieram não somente conscientizar-nos sobre o descarte correto do óleo de
cozinha usado mas também colaborar com o nosso Programa de Desenvolvimento
Sustentável. Nada como sentir na pele o ODS 17 que promove o compartilhamento de
conhecimento e boas praticas. E a ação não parou aqui nos escritórios de São Paulo. No
ultimo sabado estiveram juntos conosco em Ribeirão Preto, na Feira da Sustentaridade
McDonald´s. Valeu Cargill . Obrigado pelo apoio e parceria.

Sinctronics
Esta semana tivemos o privilégio de visitar a Sinctronics em Sorocaba como parte das
atividades do Comitê de Sustentabilidade da AMCHAM. Ganhadores do Prêmio ECO,
tivemos a oportunidade de observar e vivenciar os porquês dos recorrentes prêmios que
vem ganhando. Primeiro são uma "desfábrica", conforme sua própria definição. Recebem
como matéria prima equipamentos eletro-eletrônicos para reciclagem e transformam em
novos produtos sem gerar nenhum resíduo nos processos fabris. A parte de visitarmos
uma planta impecável em todos os sentidos, a atenção e preparação para receber os
visitantes, faz do que seria uma simples visita a uma fábrica um momento inesquecível de
troca de experiências e aprendizagem ao vivo do que significa economia circular.

Curso PLN
Nova turma de lideres da Arcos Dorados que completa o seu Curso PLN com um bate
papo sobre o Desenvolvimento Sustentável. Dessa vez com direito a gravação de um
video sobre as ODS. Muito bom ver o compromisso e interesse de todos pelo assunto.
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