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Objetivo: O objetivo do nosso trabalho é conscientizar a população sobre a
importância da sustentabilidade do meio em que vivemos evidenciando as práticas
necessárias para a manutenção do planeta e garantia da sobrevivência das gerações
futuras. Através do projeto de extensão \"Empreender Social\" do Unileste - MG.
Metodologia: Buscou-se informações relativas ao tema, em artigos e reportagens para
conceituar Meio Ambiente e Sustentabilidade, seus impactos e sua importância como
diferencial de mercado. Tais informações serão apresentadas em seminários.
Resultados: As ações do projeto de extensão \"Empreender Social\" ainda estão em
andamento, contudo os estudos iniciais apontam que, atualmente muito se ouve falar
da importância da sustentabilidade para a conservação mundial, porém boa parte da
população que nele vive não conhece o real significado de ser sustentável.
Sustentabilidade é a capacidade de um indivíduo, grupo de indivíduos ou empresas
têm de se manterem inseridos num determinado ambiente, sem impactá-lo.
O meio ambiente vem sofrendo grandes alterações, como mudanças climáticas, crise
no fornecimento de água, queimadas dentre outras. Cientistas, pesquisadores e
membros de ONG’s se unem, ao redor do planeta, para discutir e levantar sugestões
com o objetivo de solucionar ou amenizar esses problemas. São listadas várias ações,
desde as mais simples que podem ser feitas pela própria sociedade como, reciclar o
lixo, promover a coleta seletiva, reduzir desperdícios e despejo de esgoto doméstico
nos rios, até as mais complexas praticadas pelas empresas como diminuir a emissão de
poluentes, tratamento de esgoto, contenção de resíduos químicos e trabalhos de
conscientização da sociedade. Hoje em dia as empresas vêem a sustentabilidade não só
como um fator de necessidade, mas também como um diferencial de mercado, levando
em consideração que os consumidores se tornam cada vez mais conscientes e
exigentes.
 Conclusão: Conclui-se que o mais importante é educar e fazer com que o cidadão
comum entenda a importância desse conceito e não somente entenda como também
pratique para que possamos viver num ambiente melhor e garantir a sobrevivência de
gerações futuras.
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