
Os SDGs são uma abreviatura de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável). Aqui estão 17 metas internacionais para almejar um mundo 

sustentável e melhor até 2030. Os SDGs são grandes objetivos para mudar o mundo. Para 

conseguir isso, é importante mudar o comportamento de cada um de nós no planeta. Portanto, 

apresentarei o que podemos fazer para cada um dos 17 objetivos.
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～O que podemos fazer!!～

SDGs Cidade do futuro de Chiryu apoia os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentáveis (SDGs).

Objetivo 1 Vamos nos livrar 

da pobreza
・Participar de uma campanha de 

alimentação
・Doar para grupos de apoio

Objetivo 2 Fome zero
・Eliminar as sobras de alimentos

・Conhecer sobre a fome no mundo

Objetivo 3 Saúde e bem-estar 

para todos
・Caminhar ou usar uma bicicleta.

Objetivo 4 Educação de 

qualidade para todos
・Vamos todos para a escola e 

aprender uns com os outros.

Objetivo 5 Alcançar a 

igualdade de gênero
・Compartilhe igualmente as tarefas 

domésticas e cuidado das crianças.

Objetivo 6 Água e banheiros 

seguros em todo o mundo
・Desligue a torneira de água com 

frequência

Objetivo 7 Energia para todos 

e limpa
・Desligar as luzes com frequência.

Objetivo 8 Satisfação no 

trabalho e crescimento 

econômico
・Comprar produtos de produção 

local para consumo local
・Valorizar o equilíbrio entre vida 

profissional e pessoal

Objetivo 9 Construir uma base 

para a indústria e inovação
・Interessar-se pela ciência e 

tecnologia

Objetivo 10 Eliminar a 

desigualdade entre países e 

pessoas
・Tente não intimidar,discriminar ou 

contrariar.

Objetivo 11 Criando uma 

cidade onde você pode 

continuar a viver
・Participar de atividades de limpeza 

da comunidade e prevenção de 

desastres

Objetivo 12 Responsabilidade 

de criar Responsabilidade de 

usar・Separe o lixo adequadamente

・Valorizar as coisas

Objetivo 13 Tomar medidas 

concretas contra as mudanças 

climáticas
・Participar de atividades de 

conservação ambiental

Objetivo 14 Vamos proteger a 

riqueza do mar
・Tente não usar produtos plásticos 

o máximo possível.

Objetivo 15 Vamos proteger a 

riqueza da terra
・Parar de imprimir o máximo 

possível
・Valorizar a natureza e os seres 

vivos

Objetivo 16 Paz e justiça para 

todos
・Participar das eleições e votar

Objetivo 17 Alcance seus 

objetivos em parceria
・Participar de eventos relacionados 

aos SDGs


