
 

10 de novembro de 2019 

 

 

Já ouviu falar sobre este assunto? 

“SDGs”  Sustainable Development Goals 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

Nações Unidas Brasil 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 

prosperidade.  

Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Reconhecemos 



que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a 

pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o 

desenvolvimento sustentável. 

Foram agendados 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  

 No Japão, em 2018 começaram a enfatizar sobre o SDGs!  

 O que significa「Sustentável」? 

Sustentável nao significa “Manutenção”. 

Sabemos que o mundo em que vivemos irá desmoronar econômica e 

ambientalmente. 

 O crescimento econômico dos países desenvolvidos, incluindo o Japão, causou 

poluição e destruição do meio ambiente natural, e a “Terra” já atingiu seus 

limites. 

 Para passar da atual sociedade “insustentável” para uma sociedade 

“sustentável”, todos precisam fazer uma grande mudança neste mundo. 

 

 SDGs “está na moda”? 

 Desde o ano passado, o Japão começou a se entusiasmar com este projeto. SDGs 

foi incorporado na Estratégia Nacional, Carta de Ação da Federação Empresarial 

do Japão e com isso passaram a fazer parte também as empresas, instituições 

financeiras, grupos civis e associações municipais. 

 

 Por que está despertando atenção? 

 SDGS é uma questão relacionada ao meio ambiente e à sociedade, mas também 

é uma questão econômica. Em 2017 o Fórum Econômico Mundial estimou que a 

promoção do SDGs criará uma renda de 12 trilhões de dólares e 380 milhões de 

empregos. O SDGs representa uma enorme oprtunidade de negócios e estratégia 

de crescimento para as empresas e instituições financeiras. 

 Essa é uma das principais razões pelas quais o projeto de SDGs está se tornando 

empolgante. 

 

Para maiores detalhes, consulte a página das Nações Unidas Brasil. 

 

 

 

Workshop Especial 

Fazer MAGATAMA**  em formato de estrela!    

**Magatama- literalmente “jóia em forma de gancho” ou “jóia curva”, são 



miçangas que primeiramente apareceram no Japão, durante o 

Período Jomon! 

Atividade especial organizada pelo Centro de Proteção de 

Propriedade Cultural da cidade de Fukui. 

Quando: 23 (sáb.,fer.) e 24 (dom.) de novembro, das 14h às 15h. 

※ Recepção até às 14h30. 

Local: Happiring 5º andar, em frente ao elevador. 

Contato: Seiren Planet   0776-43-1622  Fax: 0776-43-1644 

 

 

VIAJANDO PELO MUNDO DA ECOLOGIA 

ECO TRIPPER 

Vamos aprender de modo divertido e conhecer um pouco sobre o mundo da moda 

e situação ecológica da FRANÇA!! 

Vamos decorar a sacola ecológica (Eco bag) e também fazer a sua 

própria sacola (My bag).  

Quando: 30 de novembro (sábado)   10h às 11h30 

Local: Centro Geral de Voluntariado (Sougou Borantia Senta–) 

 Happiring 4º andar. 

Pessoas alvo: Pessoas que moram, trabalham ou estudam na cidade 

de Fukui. 

Limite de vagas: 20 pessoas (sorteio). 

Taxa de participação: 100 ienes. 

Inscrição: por telefone, até o dia 21 de novembro (quinta-feira).  

Contato • inscrição: 

Secretaria de Promoção do Meio-ambiente de Fukui  0776-20-5398 

 

 

Exame de Aids 
 

Relacionado ao , será realizado o exame de Dia Mundial de Luta contra a Aids

imagem 



Aids no dia 1º de dezembro (domingo).  

O exame pode ser feito de forma anônima e gratuitamente. Em cerca de 90 

minutos poderá obter o resultado. 

Será posssível fazer o exame para vírus da Hepatite também, 

porém o resultado será após uma semana. 

Quando: 1º de dezembro (domingo) das 9h às 12h. 

※ A recepção será até às 10h30. 

Local: Centro de Saúde Pública da Cidade (Nishi Kida 2 chome) 

Limite de vagas: 20 pessoas (por ordem de chegada) 

Inscrição: a qualquer hora, por telefone. 

Contato ・inscrição: Centro de Saúde Pública da Cidade – Sala de Prevenção da 

Saúde (Shi Hokenjo Hoken Yobou Shitsu)   0776-20-5398   Fax: 0776-33-5473 

 

 

 


