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PLVB® inaugura a emissão de
CERTIFICADOS para empresas membro
De forma a ampliar ainda mais o valor percebido em participar de um Programa pioneiro em sustentabilidade logística no Brasil, foi
criado, no segundo semestre de 2021 o CERTIFICADO de Empresa Membro do PLVB®.
Após preencher e enviar para a Coordenação
do PLVB® um requerimento onde declara as
boas práticas que adota ou pretende adotar,
indicando os meios de intervenção utilizados,
os especialistas do programa analisam e,
se necessário, tiram dúvidas quanto
ao conteúdo do documento, em
busca de um melhor entendimento das ações em

prática pelas Empresas Membro. Além disso, a iniciativa de solicitar o CERTIFICADO
de Empresa Membro do PLVB® pode ajudar
a entender como aderir ao Sistema de Reconhecimento para o Selo Verde em Transporte
de Carga (SR-SVTC). Protagonistas na prática da sustentabilidade em logística, Cargo
Modal, Jomed, Expresso São Paulo Minas

(ESPMG), Rodonaves, LZN Logística, Nívea
e Royal Canin já receberam seus CERTIFICADOS. Os requerimentos da GH Transportes e
Logística e da Carsten Serviços, estão sendo
analisados pelo corpo técnico do Programa e
estas Empresas Membro receberão seus CERTIFICADOS em breve. Junte-se aos campeões
da sustentabilidade em logística, faça a sua
adesão ao PLVB®, consulte www.plvb.org.br.

Novas Câmaras Técnicas serão criadas no PLVB®
Na 3ª Reunião de Trabalho de 2021 foi
estabelecida a criação de três novas Câmaras Técnicas no PLVB® com a finalidade de
consolidar o entendimento das tendências
atuais quanto a prática da sustentabilidade na logística e no transporte de carga. A

VOZ DOS MEMBROS
O
principal
objetivo da Royal
Canin é proporcionar um mundo
melhor aos Pets
e, com apoio do
PLVB, a sustentabilidade é empregada a esta jornada. Em busca de
metas como emissão de carbono 0
até 2025, o principal CD Royal Canin
encaminha para ser o primeiro site
auto-sustentável de energia através
de painéis fotovoltaicos.
  Thiago Malagodi
Customer Service Coordinator
Royal Canin

primeira tratará da Governança Ambiental,
Social e Corporativa (ESG – sigla em inglês)
como abordagem de excelência na gestão
logística, a segunda da estratégia logística
para a transição energética com foco nas
metas de zero emissão e a terceira do papel

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (OSD) na promoção da logística verde.
Com início dos trabalhos estabelecido para
fevereiro de 2022, as Empresas Membro do
PLVB® mais uma vez construirão a logística
do futuro!

Programação de Treinamento de 2022
contará com novidades
Promovendo cada vez mais a difusão de
conhecimento para suas Empresas Membro,
o PLVB® ampliou a sua programação de treinamentos para 2022. Já estão programadas
duas aplicações anuais, uma por semestre, de
cada um dos seguintes treinamentos: Treinamento PLVB (nivelamento de conceitos sobre
sustentabilidade em logística), Treinamento de
Inventário de Emissões e Treinamento Sistema de Reconhecimento para o Selo Verde em
Transporte de Carga (SR-SVTC). Cada Empresa Membro tem garantida a participação de
até três (3) colaboradores. Conheça os conteúdos dos treinamentos consultando a aba TREINAMENTOS e confira a programação na aba
AGENDA no site do PLVB® (www.plvb.org.br).
Torne-se uma Empresa Membro e participe.

TREINAMENTO PLVB
8 e 10 de março | 21 e 23 de junho
De 18 às 22h

TREINAMENTO INVENTÁRIO DE EMISSÕES
17 e 19 de maio | 16 e 18 de agosto
De 18 às 22h

TREINAMENTO SR-SVTC
21 e 22 de fevereiro | 27 e 28 de junho
De 18h30 às 20h30

