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Introdução: Trata-se de um trabalho acadêmico realizado por alunos do Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais, construído na disciplina Laboratório de
Responsabilidade Social. Foi criada uma empresa fictícia de nome Reconstruindo
Sonhos, que prestou serviço para uma entidade do terceiro setor, que trabalha com
coleta de material reciclável em Coronel Fabriciano. 
Sua missão é proporcionar o melhor suporte profissional às entidades do terceiro setor,
por meio de adaptação e transferência de conhecimentos, e almeja ser uma empresa
reconhecida por sua ação social e qualidade na prestação de serviço. Tornando-se
referência no Vale do Aço. Objetivo: Conscientizar a população para direcionamento
adequado do material reciclável, produzir banners para divulgação dos dias e horários
de coleta em cada bairro da cidade, elaboração de projetos a fim de identificar
problemas e fazer intervenções.   Metodologia: A metodologia utilizada foi através de
visita técnica à associação que num primeiro momento busca investigar e levantar
informações. Os consultores procuraram à identificação ou constatação de causas, o
estudo de alternativas viáveis, a proposição de soluções. Buscou-se orientação com
professores, visitas à Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, com apoio da
Secretaria de Obras e Meio Ambiente junto com a Assistência Social, além de pesquisa
bibliográfica e visita a sites especializados.  Resultados: Após visita técnica à
associação, e análise das deficiências, a empresa Reconstruindo Sonhos apresentou a
seguinte proposta de trabalho de consultoria: adquirir uniformes para os associados,
por meio de patrocínio com a Provest Uniformes. Divulgação para conscientização da
população, por meio de e-mail marketing, com o banco de dados da ACICEL-CDL,
divulgação em prédios da cidade, com cartazes. Solicitou-se liberação do ofício para
recolhimento do material reciclado do UnilesteMG pela Associação Nova Vida por
meio da Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, com o apoio da Secretaria de
Obras e Meio Ambiente. Portanto apresenta-se um grande desafio, influenciar e
modificar a percepção das pessoas em relação ao consumo e a sustentabilidade
ambiental, reconhecendo acima de tudo os limites do planeta Terra. 
A partir dessas ações, desenvolver estratégias de possíveis mudanças e processos que
as acompanham. Por meio de ajuda das políticas públicas integradas,  promover as
mudanças mais sustentáveis, reduzir o consumo de lixo, aumentar e selecionar a coleta
dos materiais reciclados. Este tema deve estar presente nos debates globais, e ressaltar
o papel da sociedade que é promover a eco eficiência e suprir as necessidades do
presente sem afetar as necessidades das gerações futuras.  Conclusão: Os resultados
apontam para a necessidade de conscientização da população para a coleta seletiva de
materiais recicláveis, que atenderá as necessidades da associação. Colabora para
manter a cidade limpa e sustentável, e alcança o sétimo objetivo do milênio da ONU,
que é garantir a sustentabilidade ambiental.
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