
 

  

        ACADÊMICOS 

  

Adrieli Ascari Salvalagio 

Ana Carolina Pinter Philippi 

Davi Soares Rissoni 

Leticia Mariano Brasilicio 

Luana Albino Rita 

Maria Fernanda Leonardo 

Mayara Batista 

Willian Bernardino 

 

 

Professor Giovani Alberton Ascari 

 

  

     

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

O consumo sustentável acontece 
quando nossas escolhas de compra ou 

aquisição são conscientes, 
responsáveis e com a compreensão 

de que terão consequências 

ambientais e sociais. 
 

  

   

 

Uma ação estratégica para a 
preservação do ambiente, da 
cultura e da dignidade social 

das gerações.  
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Apresentação 

Somos acadêmicos do Curso de Ciências 
Contábeis do Unibave e estamos realizando um 
projeto de extensão que tem como tema: 
“Desenvolvimento Sustentável: informando, 
conscientizando e agindo para o bem do 
Planeta”. Este tema faz parte de um dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável –
ODS – proposto pela ONU. 

Queremos ajudar a construir um mundo mais 
justo, de maneira que todas as pessoas, em 
todos os lugares tenham informação relevante e 
conscientização para o desenvolvimento 
sustentável e estilos de vida em harmonia com a 
natureza. 

 

 

 

Reciclar é sempre a melhor opção? 

Pode parecer improvável, mas a resposta é 
não. O processo de transformação de um 
material descartado em matéria-prima para 
novos produtos envolve custos, trabalho e 
uso de recursos naturais. Especialistas em 
consumo consciente falam em quatro 
atitudes que o consumidor deve levar em 
consideração ao consumir. São os "4 Rs": 
repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Esses 
conceitos seguem uma ordem lógica para 
que reflitamos sobre nossos hábitos a fim de 
evitar o consumo supérfluo. "Os projetos de 
reciclagem estão muito presentes na escola, 
mas é preciso deixar claro que essa é a 
última alternativa possível. 

 

 A sacolinha plástica é a grande 
vilã da sustentabilidade? 

O problema não é a sacola em si, mas o 
uso que se faz dela e a forma como ela é 
produzida. A falta de padronização e a 
baixa qualidade das sacolas oferecidas 
pelos supermercados e pelo comércio em 
geral fazem dela um item descartável. O 
melhor seria usá-las de forma mais 
racional. "A questão é o uso que a gente faz 
desse recurso. O material plástico facilita 
muito a vida, mas usá-lo para fazer 
produtos descartáveis é um desperdício 
muito grande." 

 

 

 

Projetos 

Há Projetos sendo empregados na esfera 
municipal, estadual e federal. São aplicadas 
ações que visam o melhoramento do 
desenvolvimento e consumo sustentável. 
 
No Município de Orleans são realizados 
alguns projetos, entre eles, a doação e 
distribuição de mudas nativas.  
 
Também é desenvolvida a Educação 
Ambiental nas escolas e em outros 
espaços da vida social.  

 
Práticas de consumo sustentável 

-Reciclagem de lixos materiais; 
-Evitar o desperdício de energia elétrica e água; 
-Utilizar sacolas ecológicas; 
-Comprar móveis que utilizam madeiras 
certificadas (legalmente extraídas da natureza); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiência na aplicação da 
sustentabilidade  

Percebe-se que, o desenvolvimento sustentável, 
muitas vezes não é eficiente pela falta de interesse 
da população em mudar sua rotina, também pela 
falta de informação e por uma desigualdade 
acentuada entre classes. Nesse contexto, diversos 
problemas ainda persistem na implementação do 
regime, demonstrando haver certa falta de sintonia 
entre os responsáveis que cuidam das diferentes 
questões ligadas a biodiversidade, o que acaba 
por provocar desperdício e dispersão de recursos 
e esforços. 
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Desenvolvimento sustentável no 
munícipio de Orleans 

➢ Coleta seletiva: RECICLAGEM. 
Implantada através de um projeto piloto 
que compreende um Bairro do Município, 
com um sistema de utilização de sacolas 
diferenciadas e o sistema porta-a-porta 
para a divulgação. Buscando, sensibilizar 
e conscientizar a comunidade. 
 

➢ Doação de mudas nativas: Distribuição de 
mudas nativas semanalmente no horto 
municipal, com horário e dia pré-definido 
pela FAMOR. Com o objetivo de criar uma 
arborização voluntária. 

 
 

➢ Educação Ambiental: Trás a ideia de 
amenizar a crise capitalista e 
consequentemente construir uma 
sociedade preocupada com a vida do 
meio ambiente. O Município aplica uma 
educação ambiental através da 
conscientização. 
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