
• Utilize a vassoura para varrer os 
 ambientes e não a mangueira de água. 

• Use quantidades menores de produtos de 
higiene e limpeza para reduzir o nível de 
poluentes presentes na água.

• Aproveite melhor a luz do sol, abrindo janelas e 
cortinas. Assim você evita acender muitas 
lâmpadas.
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Ser edUcAdo é... diminUir o tempo do bAnho. 

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).

Jornal
Proximo Passo

Um dos recordistas de consumo de água e energia é o chuveiro. Um banho de 
15 minutos por dia gasta, em média, 130 litros de água. em um mês, são 3.900 litros.

Para chamar a sua atenção sobre a necessi-
dade de preservação do nosso planeta e da 
busca de um desenvolvimento sustentável, o 
Programa Próximo Passo organiza a ii Gin-
cana de meio Ambiente da Cidade de Deus.

o evento acontecerá entre os dias 14 e 19 
de junho 2010.  A abertura, com a distribuição 
das tarefas, será no dia 14 de junho (segunda-
feira), às 19h, na escola Juca Dias, na Cidade 
de Deus.

Com os objetivos de aumentar o conheci-
mento da comunidade,  e contribuir para a 

preservação do nosso planeta, este ano as 
tarefas abordarão a coleta seletiva, que tam-
bém foi tema da primeira gincana, e a flora 
local.

A premiação acontecerá no dia 19 de junho 
(sábado), às 10h, na escola Juca Dias. os gru-
pos que cumprirem todas as tarefas serão 
avaliados e concorrerão a vários prêmios. 

monte sua equipe e faça a inscrição na       
CoHASA ou na igreja de 7 a 11 de junho. 
participe!

Comemorado em todos os países, o mês do meio ambiente é de 
extrema importância para alertar sobre a preservação da natureza. 

Ao longo do mês, e principalmente em 5 de junho, Dia mundial do 
meio Ambiente, várias ações são realizadas pelo mundo em prol da 
preservação do nosso planeta. Faça parte dessa corrente e man-
tenha o equilíbrio da Terra. Proteja e reduza o consumo dos nossos 
recursos naturais. 

torne-se um agente sustentável e 
promova atitudes ambientais na comunidade.

entre nóS 

por dentro dAS coiSAS

ii GincAnA de meio Ambiente

JUnho: mêS do meio Ambiente

Aproveite o mês do meio ambiente e adote 
novas atitudes para um planeta melhor:


