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Entre nós

Projeto Oficina
de Animação
A parceria entre a Iveco e a ONG
Favela É Isso Aí promoveu mais uma
oficina nas primeiras semanas de
agosto. Desta vez, os moradores da
Cidade de Deus se dedicaram à arte
da animação. Ministrada pelo cineasta
César Maurício, na Escola Juca Dias, a
oficina ofereceu aos alunos inscritos
aulas sobre as técnicas de criação de
desenho animado, desde a produção
dos textos até a confecção das peças.
Essa é a terceira oficina promovida
pelo projeto Próximo Passo e pela
ONG Favela É Isso Aí na Cidade de
Deus. Antes tiveram a de fotografia e
a de jornal. A estudante Talita Caroline
de Souza, de 16 anos, participou de
todas. “Essa foi uma oportunidade de
adquirir mais conhecimento. Além
disso, a experiência vem contribuindo
para melhorar o meu relacionamento
com as pessoas”, conta Talita.

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).

Fique ligado
Novo jornal
Uma nova oficina está prevista para o
mês de outubro. Dessa vez os amantes da sétima arte podem reservar o
seu lugar. O tema para a quarta oficina
será a produção de documentários.
Mais informações na ONG Favela É
Isso Aí!, no bairro Cidade de Deus,
em Sete Lagoas.

Ser educado é...

Saber ouvir!

É muito importante escutar e aceitar opiniões
diferentes. O ser humano, antes de falar,
necessita ser compreendido.
Um bom ouvinte abre caminhos.

por dentro
das coisas
Terra: Planeta Água
Consumo sustentável é saber utilizar
os recursos naturais de forma racional sem comprometer o futuro.
Apesar da imensa quantidade de água
na Terra, apenas 1% é própria para o
uso comum. Portanto, para cuidar
desse bem escasso e finito, vão aí
algumas dicas:
• usar a máquina de lavar roupas
apenas quando estiver cheia;
• tomar banhos rápidos;
• evitar lavar carros e passeios
utilizando mangueiras, pois elas
são vilãs no consumo de água;
• verificar sempre se há algum
vazamento nos canos e
caixas d’águas para evitar
desperdícios.

Novos horários
para a linha Cidade
de Deus
Os moradores da Cidade de Deus
contam com uma linha que liga a
região central de Sete Lagoas ao bairro. A rota é feita pela Concessionária
Turi que disponibiliza oito veículos
para a linha “Cidade de Deus”. A Turi
informa que será elaborada uma nova
relação de horários para essa linha
que serão adequados conforme a demanda dos usuários e moradores do
bairro. Confira a nova tabela na edição
de outubro do Jornal Próximo Passo.
Mais informações
pelo telefone: (31) 2106-7000.

