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Programa CDP 2018
No último dia 19 foi realizada capacitação no Programa CDP 2018 para os fornecedores de
Supply Chain Brasil. Pelo quarto ano, a Arcos Dorados está trabalhando junto a sua cadeia
de fornecedores nos questionários de água e clima e pelo segundo ano no questionário de
Florestas. O Programa envolve a participação dos fornecedores de toda a América Latina e

esperamos seguir melhorando os resultados e consequentemente reduzir os impactos
gerados.
Para maiores informações, acesse: www.cdp.net

One Young World Brasil
No último sábado a Arcos Dorados através do seu Diretor de Desenvolvimento Sustentável
para a América Latina, Leonardo Lima, participou de debates no One Young World Brasil
Caucus no Auditório da Johnson & Johnson em São Paulo. Durante o debate, Leonardo
teve a oportunidade de apresentar a estratégia da Companhia "Scale for Good" e os
esforços que estão sendo realizados no Brasil para a disseminação do conhecimento dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). O evento foi organizado e realizado
pelos jovens embaixadores do Brasil que fazem parte da iniciativa global One Young
World e envolveu representantes da iniciativa privada e terceiro setor que debateram sobre
sinergias para a implementação dos ODS. Excelentes novidades estão a caminho em
relação a One Young World. Para saber mais sobre OYW, acesse:
youtu.be/aQ90ues_lS8

Elisabeth Laville na AMCHAM
No próximo dia 02 de agosto das 8:00 as 10:30 hrs o Comitê de Sustentabilidade da
AMCHAM estará recebendo a Elisabeth Laville para debater sobre o tema:
Sustentabilidade e Proposito de Marca com tradução simultânea. O evento é aberto a
todos e recomendamos que não se perca esta oportunidade. O evento será realizado na
sede da AMCHAM, na Rua da Paz, 1431 - Chácara Santo Antônio, em São Paulo. Maiores
informações sobre a AMCHAM: www.amcham.com.br/sao-paulo

Homenagem a Dra. Temple Grandin
Na semana passada, Arcos Dorados através do seu Diretor de Desenvolvimento
Sustentável para a América Latina, Leonardo Lima, teve a honra de homenagear a Dra.
Temple Grandin em sua passagem pelo Brasil. O reconhecimento foi entregue
representando a todas as organizações que tornaram possível sua visita ao Brasil. Durante
a visita, a Dra. Temple Grandin teve a oportunidade de realizar várias palestras e participar
de interessantes debates sobre o bem estar animal. A experiência e a forma de ser da Dra.
Temple fez com que a sua estada no Brasil fosse um momento único de inspiração e
motivação para todos. Para saber mais sobre a Dra. Temple e seu fantástico trabalho
acesse: www.templegrandin.com
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