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Assembleia Geral FSC 2018
Entre os dias 2 e 6 de julho, fomos invadidos pelos amigos do FSC® na McDonald´s
Universidade, para a realização da Semana da Assembleia Geral FSC®Brasil 2018. Além
das reuniões do conselho diretor, conselho fiscal e comitê de resolução de conflitos, foram
realizados workshop de madeira controlada, discussões sobre temas prioritários da

consulta pública dos novos padrões nacionais e assembleia de membros.
E tem mais! Foi o primeiro evento carbono neutro do FSC !!!
Por meio de uma parceria com o Programa Carbono Neutro do IDESAM - Instituto de
Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o FSC Brasil compensou 105
toneladas de CO2 através do plantio de 351 árvores nativas, e recuperou uma área de
4.212 m² do comunitário Aldemir Queiroz, que vive na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável do Uatumã, no Amazonas.
A compensação contemplou a produção do folder institucional, a campanha de
comunicação “Florestas para Todos para Sempre” e a Semana da Assembleia Geral FSC
Brasil 2018.
Semana intensa e de excelentes resultados. Agora é esperar pelo FSC Friday em
Setembro, que será novamente na McDonald´s University.
Quer saber mais sobre o FSC? Acesse: br.fsc.org

Conselho Diretor do GTPS
Na última terça-feira (03), em reunião do Conselho Diretor realizada na McDonald´s
University em Alphaville, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS) elegeu a
nova Comissão Executiva. Caio Penido, pecuarista e membro do Conselho Administrativo
do Grupo Roncador, assume a presidência do Grupo.
A nova Comissão também terá Leonardo Lima, Diretor de Desenvolvimento Sustentável da
Arcos Dorados na vice-presidência, e Breno Felix, Diretor de Operações e Inovação da
Agrotools, como tesoureiro do GTPS. A nova comissão cumpre mandato até 2021.
As Comissões de Trabalho do GTPS, criadas em 2018, são focadas em Engajamento para
Melhoria Contínua, Conteúdo & Advocacy e Comunicação, e são coordenadas por Marcelo
Stabile, do IPAM Amazônia, Ricardo Nissen, da CNA, e Bianca Nakamato, da ABIEC,
respectivamente. O escopo de trabalho dos grupos é baseado nas linhas estratégicas da
entidade: assistência técnica, adequação legal, articulação da cadeia, políticas públicas,
rastreabilidade, mercado, informação e comunicação.Serão 3 anos de intenso trabalho e de
intenso diálogo entre todos os elos da cadeia de produção da carne, que não tem outra
forma de produção que não seja a sustentável. Para saber mais, acesse: http://gtps.org.br
Fonte: GTPS

IDESAM
Na semana em que sediamos a Assembleia Geral do FSC 2018 na McDonald´s University
tivemos a oportunidade de conhecer o IDESAM. Todo o evento foi carbono neutro graças
ao plantio de árvores que compensaram as emissões causadas pelo evento.
O Programa Carbono Neutro, do IDESAM, inova ao propor um programa de neutralização
de carbono por meio do fomento de uma cadeia produtiva sustentável com alto
aproveitamento dos recursos naturais ao mesmo por meio de sistemas agroflorestais na
Amazônia. A conexão entre cidades e a Amazônia é muito positiva e esta ao alcance de
todos.
Programa Carbono Neutro do Idesam - finalista Desafio Ambiental 2017:
https://lnkd.in/eYPkjPm
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©2018 PlannersBrasil.com | Programa de Desenvolvimento Sustentável da Arcos Dorados | Alameda
Amazonas, 113, Barueri, São Paulo 06475, Brasil

Like

Versão da web

Tweet

Preferências

Pin

+1

Encaminhar

in

Cancelar assinatura

