IVECO tem programação especial no Dia
Mundial da Água
Blog da montadora apresenta as iniciativas da marca e dá
dicas sobre a utilização do recurso natural com
responsabilidade
Hoje, 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água, criado em
1992 pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de ampliar o
debate sobre a utilização desse recurso natural essencial para a vida no planeta.
Para dar visibilidade ao tema, o Blog da IVECO terá uma programação especial
destacando a importância do uso responsável da água, com dicas de como evitar
o desperdício e contando o que a IVECO tem realizado nesse sentido.
“Temos a sustentabilidade como um de nossos pilares e entendemos que os
esforços para preservar o meio ambiente são fundamentais para toda sociedade.
A água é um recurso finito, por isso, precisamos nos conscientizar da
importância de proteger esse bem natural”, destaca Maurício Corrêa, gerente de
Marketing da IVECO.
Na planta de veículos comerciais, localizada no complexo industrial da
montadora em Sete Lagoas (MG), ações são realizadas com o objetivo de
ampliar a disponibilidade e a gestão sustentável da água: redução do consumo
de água no processo de pré-tratamento da unidade de pintura e eliminação do
consumo de água na operação de lavagem das carrocerias dos veículos, por meio
de tanque pulverizador 05. O resultado é a redução de 1.433 m³ de água
utilizada por ano.
A rede de concessionárias da marca também está nessa campanha. Como
exemplo, a Porto Caminhões, de Manaus (AM), faz a captação da água da chuva
para o uso interno e esse comprometimento com o meio ambiente acontece
desde a sua fundação, sendo uma estrutura sustentável e ecológica. Já a Mercalf,
com unidades em Jundiaí (SP), Piracicaba (SP) e Sumaré (SP), realiza o
reaproveitamento da água para a lavagem dos caminhões e, em Jundiaí, a água
de reuso é utilizada nos vasos sanitários. As torneiras também possuem sensor
para reduzir o consumo.

IVECO
A IVECO é uma marca da CNH Industrial N.V., líder mundial em Bens de
Capital listados na Bolsa de Nova York (NYSE: CNHI) e no Mercato Telematico
Azionario da Borsa Italiana (MI: CNHI). A IVECO projeta, fabrica e
comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados,
caminhões fora-de-estrada e veículos para aplicações como missões off-road. O
portfólio de produtos da montadora no Brasil inclui modelos das linhas Daily,
Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o
mundo. Gerencia locais de produção em sete países da Europa, Ásia, África,
Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais avançadas
tecnologias. 4.200 pontos de atendimento, em mais de 160 países, garantem o
suporte técnico sempre que um veículo da IVECO está em operação.
Para mais informações da IVECO, visite www.IVECO.com.br
Para mais informações da CNH Industrial, visite: www.cnhindustrial.com
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