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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).

Fique por dentro
Coloque em prática as dicas abaixo e seja
um consumidor consciente.
• Compre somente o necessário. Quanto
menos você comprar, menos vai jogar
fora e se endividar.
• Use a vassoura, e não a mangueira, para
varrer a calçada.
• Reutilize produtos e embalagens.
• Reaproveite sobras e cascas de alimentos.
• Promova a separação e reciclagem do lixo.
• Leve sua própria sacola ao fazer compras.

por dentro
das coisas
Consumo consciente
O ato de consumir implica em um processo
que, normalmente, realizamos de modo automático e muitas vezes impulsivo. Para consumir precisamos decidir o que, por que, como
e de quem consumir. Depois de refletir a respeito desses pontos é que partimos para a compra, o uso e o descarte do que foi adquirido.
Considerando todos esses aspectos percebemos que o consumo
está presente praticamente o tempo todo em nossas vidas. Por isso, o consumo é algo muito importante e que provoca impactos em nós mesmos, na
economia, na sociedade, e na natureza. E só um consumo consciente pode
ajudar a construir um mundo social e ambientalmente melhor.
Mas, o que é o consumo consciente? É levar em consideração os impactos
provocados por este ato e fazer com que eles estejam voltados para a sustentabilidade.
O consumidor consciente busca o equilíbrio entre a sua satisfação pessoal
e a sustentabilidade do planeta – lembrando que a sustentabilidade implica
em um modelo ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável.
Se você quer ser um consumidor consciente, pratique esta ideia no dia a
dia, por meio de gestos simples que levem em conta os impactos da compra, uso e descarte de produtos e de recursos naturais como a água. Assim,
você realizará um consumo consciente e dará sua contribuição voluntária,
cotidiana e solidária para garantir a vida no planeta.

Fique ligado
O Próximo Passo invadiu a web.
Agora você pode conferir todas as novidades sobre o projeto, as oficinas, dicas, fotos, vídeos e o nosso jornal pelo blog Próximo Passo e pelo
Twitter. Acesse www.blogiveco.com.br/proximopasso e
www.twitter.com/ppassoiveco e acompanhe o Próximo Passo.

Ser educado é...

Cumprimentar o vizinho!
Com poucas palavras você pode transformar o seu dia e fazer uma amizade.
Fale bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, e perceba que as distâncias diminuem.

