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Jornal
Proximo Passo

Ser educado é... 

ajudar oS outroS. 
carregar uma sacola, abrir a porta, ajudar a atravessar a rua, 
ser gentil, são exemplos de atitudes que devemos ter com 
todos à nossa volta. 

o Próximo Passo 
é o programa de 
sustentabilidade da Iveco, 
implantado em 2007, 
com o objetivo de 
promover ações de 
curto e longo prazo em 
benefício da comunidade, 
clientes, funcionários e 
fornecedores. Vai além da 
preservação do meio 
ambiente e chega 
até o fortalecimento 
da cidadania e 
sustentabilidade em 
comunidades carentes 
próximas à fábrica em 
Sete Lagoas (MG).

MoStra de VÍdeo
docuMentárIo.  
Bioconstrução é uma técnica de  
construção que utiliza materiais que 
não agridam o meio ambiente e reutiliza 
materiais locais e provenientes de  
resíduos industriais, aproveitando e

entre nóS

FIque LIGado

GIncana de MeIo 
aMbIente MoVIMenta
a cIdade de deuS
mais de 100 pessoas participaram do 
encerramento da segunda edição da 
Gincana do meio Ambiente promovida 
pela Iveco, no dia 19 de junho, na Cidade 
de Deus. 

Com apresentações criativas, os grupos 
Amigos para Sempre, Furacão ecológico, 
Turma do Bairro, unidos para Vencer, 
Galera da Facção e esperança, formados 
por moradores da Cidade de Deus, 
demonstraram através de pesquisas, ma-
quetes, danças, teatros e música, a im-
portância da preservação ambiental, as 
mudanças do clima e o bioma local. mais 
de uma tonelada de materiais para coleta 
seletiva foram recolhidos pelos grupos.

o grupo vencedor, Furacão ecológico, 
apresentou uma dança com 12 crianças, 
que passou a mensagem de preservação 
do planeta. Para maria de Lourdes Lopes 
morais, uma das componentes do grupo, 
a participação na gincana foi uma forma 
de colaborar para conscientizar os mo-
radores. 

os grupos Turma do Bairro e unidos 
para Vencer conquistaram o segundo e o 
terceiro lugares, respectivamente.

Furacão ecológico, a equipe vencedora

Turma do Bairro, segundo lugar unidos para Vencer, terceiro lugar

MoStra de VÍdeo
docuMentárIo
o resultado da oficina de Videodocu-
mentário, realizado pela onG Favela É 
Isso Aí em parceria com a Iveco, será 
apresentado no dia 9 de julho, durante 

a entrega do certificado para os par-
ticipantes, no Teatro da Casa de Cul-
tura de Sete Lagoas. uma exposição de 
fotos do making of do vídeo também 
será montada e ficará exposta para 
toda a comunidade na Cohasa.  

Ao todo foram realizadas quatro ofici-
nas – fotografia, jornal, animação e 
documentário – produzidos pelos 
próprios moradores do bairro.


