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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).

POR DENTRO
DAS COISAS
PRESERVAR O FUTURO
O boom populacional e a industrialização
aumentaram a produção de lixo
consideravelmente. Esse crescimento
trouxe malefícios ao meio ambiente, pois
há muita dificuldade na destinação dessa
enorme quantidade de dejetos. Por isso,
reciclar hoje tornou-se necessidade básica.
Reciclar é reutilizar, ou seja, converter,
através de processos industriais ou não,
lixo em material semelhante ao inicial.
Assim, é possível economizar energia,
recursos naturais e dar vida a produtos
que não teriam outro fim se não o lixo.
Para reciclar é necessário primeiramente
que se separe o lixo. A coleta seletiva já é
feita em diversas empresas, bairros e
domicílios. A iniciativa deve começar
dentro de cada lar.
BENEFÍCIOS:
•
•
•
•

Prolonga a vida dos aterros sanitários
Contribui com a limpeza urbana
Diminui a poluição
Gera empregos e renda

FIQUE LIGADO
Aguardem! Em dezembro, o Programa
Próximo Passo da Iveco e a ONG
Favela É Isso Aí! promovem a oficina
de vídeo documentário para os moradores do Cidade de Deus. Participem!

ENTRE NÓS
CONHECIMENTO É O PILAR DE
PROJETO NO CIDADE DE DEUS
Empreendedorismo é o tema do
curso que será ministrado no Cidade
de Deus, nos dias 26 e 27 de
novembro, 3, 10, 17 e 18 de
dezembro. Os inscritos aprenderão
noções
de
administração
e
associativismo. A ideia é preparar
esses alunos para os projetos - o
viveiro e a oficina de marcenaria que serão lançados no primeiro
trimestre de 2010. O objetivo é criar uma base teórica para
que os alunos tenham condições necessárias para desenvolver
as atividades de forma dinâmica e consciente.
Ainda para complementar a teoria, após o curso de
empreendedorismo, os inscritos terão uma oficina de
bioconstrução, que terá como alicerce o aproveitamento de
materiais para construções sustentáveis.

SER EDUCADO É...

CEDER SEU LUGAR ÀS
GESTANTES E IDOSOS!
Ao entrar no ônibus, antes de se sentar,
verifique se há alguma gestante ou idoso de pé.
É importante que haja um lugar reservado para eles.
Portanto, não pense duas vezes ao ceder o seu espaço.

