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São Paulo corre risco de enfrentar crise hídrica mais grave
que a de 2014
Uma nova crise hídrica pode estar próxima como podemos ver em varias matérias. Em
Arcos Dorados estamos atentos a por esta razão já há quatro somos parte do Programa
Water do CDP. Neste ano, 318 fornecedores de toda a America Latina estarão
respondendo ao questionário que busca identificar os riscos e oportunidades relacionados
ao uso da água. Clique aqui e leia a matéria.
Para maiores informações sobre o CDP acesse: cdp.net/pt/water

Desenvolvimento Sustentável em Foco - Turma 5
Na semana passada encerramos a 5a. Turma do Curso Desenvolvimento Sustentável em
Foco com uma novidade que vai acelerar muito a nossa meta de ampliar o número de
participantes que teremos no Curso. Transmitimos pela primeira vez o Curso para fora da
McDonald´s University com total sucesso. Além dessa transmissão, através do Facebook,
também conseguimos uma audiência de mais de 600 pessoas para a palestra do João
Redondo sobre Valor Compartilhado. Seguimos totalmente convencidos que será através
da educação sobre o significado do Desenvolvimento Sustentável que conseguiremos
agilizar as mudanças que necessitamos na sociedade apoiando a implementação das 17
ODS. Maiores informações sobre o Desenvolvimento Sustentável em Foco:
www.trilhas.info

Assista agora

Vídeo: Canudos de Plástico
Rede McDonalds adota nova atitude em programa de ação para desencorajar o uso de
canudos por parte dos consumidores. Assista: https://youtu.be/IFnW5IYLiu8

Visita a Sinctronics para conhecer a Economia Circular na
prática
No final de junho tivemos a oportunidade de visitar a Sinctronics, uma desfabrica, que fica
localizada em Sorocaba-SP. Foi projetada para desmontar equipamentos eletrônicos e de
informática. Além de ser um negócio, presta serviços ao meio ambiente, ao evitar que
toneladas de resíduos sejam enviados a aterros sanitários e fiquem sem uso. É muito
interessante ver que a matéria prima da fábrica são os equipamentos que não usamos
mais e que muitas vezes ficam esquecidos e ocupando espaços em nossas casas e
organizações. Da fábrica saem pellets que vão ser utilizados na produção de outros itens.
Vale assitir o vídeo e entender o conceito de economia circular que estão utilizando e que
norteou a criação da empresa. Obrigado a todos da Sinctronics pela super hospitalidade e
visita.
Para saber mais sobre a Sinctronics acesse:
https://youtu.be/4hTCGYa5PIM
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