Benchmarking Junior 2017
Saiu a lista dos jovens talentos das inovações verdes
selecionados pelo Programa Benchmarking para o Ranking
2017.

São projetos que foram desenvolvidos por alunos das escolas técnicas profissionalizantes
SENAI SP e Centro Paula Souza, parceiras do Programa Benchmarking. Propostas
inovadoras em temas relevantes da sustentabilidade e alinhados com os ODS (Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável) da Agenda 2030 da ONU. Os projetos estão listados em
ordem alfabética, sendo que suas classificações no Ranking serão conhecidos apenas no
XV BENCH DAY, em 29 de Junho, em São Paulo. Nos dias 28 e 29 de junho, a partir das
13h30, no Hall Nobre do Tribunal Regional Federal da 3a Região, na Avenida Paulista,
1842, 25o andar, São Paulo/SP, seus desenvolvedores estarão demonstrando seus
Projetos ao publico interessado. Para ter acesso a demonstração é necessário se
inscrever na page: http://benchmarkingbrasil.com.br/agenda-2017/

Lista dos Projetos de Inovações Verdes em ordem alfabética

Projetos Inovações Verdes

Instituição/Escola

Cimento Ósseo a Partir da Reciclagem de
Resíduos das Indústrias Coureira e Pesqueira

ETEC Prof. Carmelino Correa Jr

Desenvolvimento de cola utilizando base de
acetato de celulose proveniente de bitucas de
cigarro

SENAI Fundação Zerrenner

Desenvolvimento de selante a base de goma de
mascar e poliestireno expandido (ISOPOR)

SENAI Fundação Zerrenner

Extração da pectina para a elaboração de
plástico comestível

ETEC Trajano Camargo

Produção de pigmentos vítreos a partir de
metais pesados provenientes de pilhas
exauridas

ETEC Trajano Camargo

Sobre Benchmarking Junior
O Futuro já chegou. Benchmarking Junior surgiu em 2012 quando o Programa
Benchmarking Brasil completou 10 anos de existência com a finalidade de agregar novos
públicos no grande diálogo da sustentabilidade. Identificar, reconhecer e divulgar as
inovações que estão sendo desenvolvidas por jovens talentos brasileiros é o principal
objetivo da iniciativa. Para participar é necessário ser aluno de cursos técnicos em escolas
e universidades parceiras do Programa Benchmarking e ter sido pré-selecionado pelo
representante da sua instituição no Benchmarking Junior. Os projetos são inscritos online,
passam pela aprovação dos organizadores (Banca Comissão Técnica), e os 5 melhores
projetos com pontuação a partir de 7,1 serão certificados Benchmarking Junior e
integrarão o Ranking da edição. Saiba Mais no site
http://benchmarkingbrasil.com.br/benchmarking-junior/
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