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por dentro
das coisas
Energia elétrica:

economizar é importante
para o planeta
No Brasil, mais de 90% da energia elétrica é gerada a partir das usinas hidrelétricas, que dependem dos reservatórios
de água dos rios. A falta de chuvas e o
aumento do consumo resultam em
racionamento de energia elétrica e na
construção de novas hidrelétricas. Isso
significa grandes impactos ambientais e
sociais, pois elas tendem a alagar áreas
extensas, destruindo o habitat de animais, de plantas e de comunidades inteiras. Ou seja, economizar energia é
preservar o planeta e vice-versa.
A utilização de fontes de energias renováveis, como o sol e o vento, trazem
muitos benefícios, como a redução da
poluição, preserva a biodiversidade e
comunidades evitando o alagamento de
novas áreas e afasta o risco de apagões.

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).

Entre nós
Fazendo a diferença
Até dezembro de 2009, o Próximo
Passo já realizou cinco oficinas e cursos na comunidade Cidade de Deus.
Essas atividades buscam promover o
empreendedorismo social, a educação
ambiental e o desenvolvimento profissional dos moradores da comunidade.

Fique ligado

O Próximo Passo não para.
Fique ligado nas próximas oficinas
e cursos. Participe!

Dicas de economia
de energia elétrica
• Evite o uso do chuveiro no horário
de pico (18 às 21h).
• Não forre as prateleiras da geladeira.
Isso dificulta a circulação interna
de ar e faz o motor trabalhar mais.
• Utilize lâmpadas fluorescentes,
que duram até 10 vezes mais
e gastam menos energia.

projeto oferece oportunidades para
a comunidade. “Os cursos e oficinas
do Programa Próximo Passo estão
trazendo mais desenvolvimento para a
nossa comunidade e ajudando a tirar
os jovens da rua”.

Ivete Alves de Oliveira Moura, moradora do bairro, está participando do
curso de Gestão e Empreendedorismo
e está adorando. “Estou aprendendo
cada vez mais. O curso vai ajudar muito
no meu dia a dia, como na administração das contas e da minha casa”. Para
a moradora Jucélia Mendes Soares o

Ser educado é...

Respeitar as pessoas mais velhas!
Os mais velhos merecem todo carinho, admiração e respeito. Espelhe-se neles
para obter para si as experiências que lhe serão úteis ao longo da vida.

