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CONTAGEM REGRESSIVA PARA O LANÇAMENTO DO 
MANUAL DE APLICAÇÃO: BOAS PRÁTICAS PARA O 

TRANSPORTE DE CARGA

 A Universidade Corporativa Comenda-
deira Helena Lundgren em São Paulo será o 
palco onde o Programa de Logística Verde 
Brasil (PLVB) lançará, no dia 07 de junho de 
2018 o seu mais novo produto, o Manual de 
Aplicação: Boas Práticas para o Transpor-
te de Carga.

 Este material tem como objetivo orien-
tar as Empresas, na forma de uma autoava-
liação, quanto à escolha, aplicação, avaliação 
e relato das Boas Práticas para o Transporte 
de Carga, descritas no Guia de Referências em 
Sustentabilidade: Boas Práticas para o Trans-
porte de Carga, por meio da aplicação de um 
procedimento estruturado. 

	 A	Universidade	Corporativa	fica	na	Est.	

do Campo Limpo, 5.525 – Parque Esmeralda, 
São Paulo – SP. Espera-se que todas as Empre-
sas Membro do PLVB estejam presentes neste 
evento, bem como seus convidados. O públi-
co esperado é de 500 pessoas ligadas a pelo 
menos 300 grandes empresas com atuação no 
Brasil.

PROGRAMAÇÃO

09:00 – 09:30 - Welcome Coffee
09:30 – 10:00 - Abertura do Evento (O PLVB)
10:00 – 11:00 - Palestra Magna
11:00 – 11:30 - Apresentação do Manual e  
                              Próximos Passos

	 Não	fique	de	fora	deste	grande	evento	
e marco na logística verde brasileira, acesse 
www.plvb.org.br e saiba mais.

AGENDA PLVB
III Reunião de trabalho e apresentação de 

cases

Local: Clariant. Suzano - SP
Data: 15 de maio de 2018
Horario:	De	14h	às	17:30h

 
Lançamento do Manual de Aplicação: 

Boas Práticas para o Transporte de Carga

Local: Universidade Corporativa Comenda-
deira Helena Lundgren.  São Paulo – SP.
Data: 07 de junho de 2018
Horario: De 09h às 13h

VOZ DOS MEMBROS

Márcio D’Agosto - Coordenador Técnico do PLVB
 Nós da Coordenação Técnica do Pro-
grama de Logística Verde Brasil inauguramos 
junto com o PLVB News, a coluna “Voz dos 
Membros”, local onde os especialistas das Em-
presas Membro terão seus momentos de fala 
dirigida aos demais integrantes do programa. 
A ideia é que periodicamente uma das empre-
sas tenha a oportunidade de passar sua visão 
relacionada ao PLVB.

O evento ocorrerá em junho e deverá contar com centenas de pessoas

CRESCIMENTO CONTÍNUO E ACELERADO

 Passaram-se poucas semanas 
desde que anunciamos que o PLVB ha-
via	ficado	ainda	maior	com	a	entrada	
das novas Empresas Membro Lojas 
Renner, Siemens e Ipiranga e o pro-
grama já aumentou novamente. Des-
ta vez outras duas grandes Empresas 
chegaram ao PLVB, a Corpus Sanea-
mento e Obras LTDA e a Cargo Modal 
Transportes. Assim como as demais 
empresas, as novas também compar-
tilham de uma visão sustentável e ali-
nhada às atividades do programa.

 A Coordenação Técnica do 
PLVB dá as boas-vindas as novas Em-

presas Membro. 

A EXPANSÃO CONTINUA

 Agora o PLVB conta com 21 
empresas e 8 Instituições de Apoio. 
“Como temos debatido em nossas 
reuniões periódicas, a expansão do 
programa é uma tendência, estamos 
caminhando para um número maior 
de empresas ainda neste semestre. O 
grupo tem se tornado cada vez mais 
forte e isso tem despertado o interesse 
das demais empresas em conhecerem 
o programa”. Completa Cíntia Oliveira, 
Coordenadora Técnica do PLVB.

Sustentabilidade não pode ser apenas prioridade!
Prioridades mudam dependendo das circunstâncias. 

Para nós, do PLVB, sustentabilidade deve ser um valor!


