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A Gazeta dos Municípios

Fundacc oferece Semana do Meio 
Ambiente - Mostra de Cultura e 

Sustentabilidade em Caraguatatuba

Morre presidente do Rotary Club 
Caçapava, vítima de Covid-19

Embraer fecha parceria 
com Eve e Helisul

A Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba 
(FUNDACC) e o Conse-
lho Municipal de Política 
Cultural de Caraguatatu-
ba (CMPCC) apresentam 
‘Semana do Meio Am-
biente - Mostra de Cultura 
e Sustentabilidade’, de 7 a 
11 de junho, às 20h, pelo 
Facebook da fundação e 
do conselho. A mostra é 
composta por conteúdos 
diversos contemplados 
pela Lei Aldir Blanc em 
Caraguatatuba e é reali-
zada em comemoração ao 
Mês do Meio Ambiente e 
Ecologia.
Seguindo a programação, 
a primeira exibição, que 
será realizada na segunda-
-feira (7), é do videoarte 
‘Guardiões da Floresta: 
O encontro de Porá’, por 
Gabriela Marotti. Neste 
vídeo, os guardiões inves-
tigam os caminhos do lixo 
descartado no Rio Juque-
riquerê e se deparam com 

Morreu na tarde desta se-
gunda-feira (7), vítima de 
Covid-19, a presidente do 
Rotary Club Caçapava, 
Arleyde Maria Baptista da 
Silva, de 80 anos. 
Ela estava internada em 
um hospital particular de 

A Eve Urban Air Mobility 
e a Helisul Aviation, um 
dos maiores operadores de 
helicópteros da América 
Latina, anunciaram hoje 
uma parceria que terá foco 
em criar uma estratégia de 
preparação do ecossiste-
ma de Mobilidade Aérea 
Urbana (UAM, em inglês) 
no Brasil. Além da colabo-
ração no desenvolvimento 
de produtos e serviços, a 
parceria inclui um pedido 
de até 50 eVTOLs com 
entregas previstas para co-
meçar em 2026. 
Nos últimos anos, Eve e 
Helisul têm colaborado 
para criar em conjunto 
soluções de Mobilidade 
Aérea Urbana, aproveitan-
do a infraestrutura de táxi 
aéreo existente no Brasil - 
uma das maiores do mun-
do - para o uso por veícu-
los elétricos de decolagem 
e pouso vertical (eVTOL) 
da Eve.
“Esta parceria com a Eve 
é motivo de muita satisfa-
ção para a Helisul. A Eve 
consegue antecipar as ne-
cessidades do mercado e 
a Helisul pretende seguir 
os seus passos lado a lado. 
Com as cidades cada vez 
maiores e o trânsito mais e 
mais congestionado, nos-
sa parceria para construir 
soluções e práticas inteli-
gentes para a mobilidade 
aérea vai melhorar a qua-
lidade de vida nas grandes 
cidades, reduzindo a po-
luição e o tempo de deslo-

diversas aventuras e len-
das, como as dos mestres 
daquele lugar, que são os 
guardiões das memórias.
Na terça-feira (8), é a vez 
de ‘O Segredo das Man-
dalas de CD’, por Elliotty 
Caetano Marto. Durante 
este encontro, serão abor-
dadas técnicas de confec-
ção e produção das peças. 
O público alvo são pesso-
as maiores de 18 anos com 
interesse em aprender e 
comercializar peças pro-
duzidas com esta técnica, 
visando assim multipli-
car o conteúdo adquirido 
como artesão e empre-
endedor para que outros 
possam se beneficiar deste 
conhecimento.
Quarta-Feira (9), Catarina 
Dantas apresenta as meto-
dologias de ensino prático 
do ‘Papel Artesanal com 
fibras naturais’. Segundo 
Catarina, “este encontro 
tem como intuito gerar co-
nhecimento e valorização 

São José dos Campos des-
de abril, depois de com-
plicações decorrentes da 
doença.
De acordo com informa-
ções obtidas pelo Agora 
Vale por amigos próximos 
, Arleyde não quis tomar a 

camento das pessoas, com 
uma opção de transporte 
porta a porta”, disse Luis 
Carlos Munhoz da Rocha, 
Diretor Comercial da He-
lisul Aviation.
 “Soluções disruptivas de 
mobilidade aérea urbana 
podem trazer o mesmo tipo 
de benefícios que a aviação 
trouxe para viagens mais 
longas, tornando-as mais 
acessíveis, oferecendo aos 
passageiros urbanos mais 
opções de deslocamento. 
Nossa parceria com a He-
lisul nos permite inovar a 
infraestrutura de táxi aéreo 
do Brasil, que já é grande, 
e prepará-la para o futuro 
do transporte aéreo. Nossa 
equipe irá fornecer servi-
ços abrangentes, incluindo 
soluções de gerenciamento 
de tráfego aéreo urbano, e 
se beneficiará do conheci-
mento único que a Helisul 
tem nesse mercado”, disse 
Andre Stein, presidente 
e CEO da Eve Urban Air 
Mobility. 
Helisul e Eve planejam ini-
ciar a parceria trabalhando 
numa prova de conceito 
(POC, em inglês), utili-
zando helicópteros para 
validar parâmetros que 
poderão ser aplicados às 
futuras operações do eV-
TOL. Esta parceria visa 
desenvolver novos servi-
ços e procedimentos que, 
com o envolvimento de 
outros stakeholders da 
indústria e da comunida-
de ligada ao setor, podem 

do trabalho artesanal e re-
ciclado”. 
Walter Luis David Reis 
apresenta, na quinta-feira 
(10), o workshop “Olhar 
Digital com Foco na Cul-
tura Caiçara - Arte em 
taboa” que busca dispo-
nibilizar o conhecimento 
de obras e peças, possi-
bilitando a capacitação e 
aprendizado em confec-
ções artesanais como meio 
de economia criativa.
Na sexta-feira (11), será 
apresentado o conto caiça-
ra ‘A Muçurana’, por Fer-
nando Dragone Pessoto. O 
ato é um resgate cultural 
de contos, tradições cai-
çaras, junto à tecnologia. 
Elaborado e estimulado 
para que a população jo-
vem entre em contato com 
a riqueza cultural caiçara, 
também trazendo de vol-
ta a memória dos antigos 
moradores e familiares, as 
lembranças e contos que 
muitos já contaram.

vacina. 
Arleyde era solteira e não 
teve filhos. Ela faria 81 
anos nesta quinta-feira 
(10).
Não há informações sobre 
velório e enterro até o mo-
mento.

criar um ambiente seguro 
e escalonável para a ex-
pansão das operações do 
eVTOL, com foco em as-
pectos críticos de design 
que atenda a todos os usu-
ários, incluindo como ma-
ximizar a acessibilidade e 
inclusão em “vertiportos” 
e nas operações de embar-
que do eVTOL. 
Beneficiando-se de uma 
mentalidade de startup e 
apoiada na história de mais 
de 50 anos da Embraer na 
fabricação de aeronaves e 
expertise em certificação, 
a Eve apresenta uma pro-
posta de valor única ao 
se posicionar como uma 
parceira do ecossistema, 
oferecendo um conjunto 
de produtos e serviços. O 
design do eVTOL da Eve, 
centrado no ser huma-
no, representa um design 
simples e intuitivo que 
continua a atingir marcos 
de desenvolvimento, in-
cluindo o primeiro voo do 
simulador de engenharia 
em julho de 2020 e mode-
lo em escala em outubro 
de 2020. Além do progra-
ma de aeronaves, a Eve 
aproveita a experiência da 
Embraer e da Atech, uma 
subsidiária do Grupo Em-
braer, no fornecimento de 
software de gerenciamen-
to de tráfego aéreo mun-
dialmente reconhecido 
para criar soluções que 
ajudarão a dimensionar 
com segurança a indústria 
de UAM a partir de agora.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

As unhas podem informar mais sobre a nossa saúde do que imaginamos. 
Análise da cor, do formato, da textura, do aspecto e da composição pode 
auxiliar no diagnóstico de diversos males que vai de uma simples carência 
alimentar até doenças como o câncer. Esse exame se baseia numa milenar 
prática terapêutica chinesa que faz diagnóstico através de um estudo geral 
de fisiognomonia corporal e suas extremidades. A unha é um exemplo de 
extremidade que precisa ser protegida e bem cuidada para poder evidenciar 
a saúde de quem a possui. Na unha é analisada toda deformação, mancha, 
depressão, sinais, pontos coloridos e mudanças de aspecto que revelam 
sintomas e doenças diversas que podem ainda não ter se manifestado. Esse 
tipo de exame permite a realização de um trabalho da Medicina Preventiva 
e faz parte de um método mais abrangente da Medicina Chinesa, devido 
a uma eficaz rapidez. A análise da unha revela aspectos muito pessoais de 
cada paciente. Ao contrário do que imagina a maioria as pessoas, a unha 
está sempre mudando de aspecto. O problema é que são poucas as pessoas 
que tem o hábito de observar os detalhes de seu próprio corpo. Se elas se 
preocupassem mais com as nuances, notariam as pequenas alterações no 
organismo. Uma vez registrada a mudança o terapeuta possui um método 
bastante preciso. O exame das unhas não tem mistério, o fundamental é 
saber o significado exato de cada aspecto delas. Saber observar é o grande 
aprendizado. A unha nunca recebe atenção como método de diagnóstico 
pela Medicina Alopata, entretanto, ela pode revelar segredos do corpo em 
suas mãos. Unhas aparadas, a fim de se preservar contra qualquer sintoma 
interno.

Humor

Dois fazendeiros, um brasileiro e um argentino, se encontram e começa-
ram a jogar conversa fora. O argentino pergunta ao brasileiro:
- Qual é o tamanho da sua fazenda?
E o brasileiro responde:
- Para o tamanho do Brasil é uma fazenda mais ou menos boa, tenho mil 
hectares de terra. E a sua?
E o argentino, com ar de superioridade, responde:
- Olha! Eu saio da sede pela manhã com a minha caminhonete Peugeot 
argentina e na hora do almoço eu ainda não cheguei na metade da fazenda.
Imediatamente, o brasileiro interrompe:
- Cara! Eu também já tive uma caminhonete Peugeot feita na Argentina e 
é mesmo uma porcaria.
***
Um menino de doze anos apaixonou-se perdidamente pela vizinha que 
tinha uns 30 anos. Meiga e gentil, ela lhe disse que não seria possível ne-
nhum relacionamento entre os dois. Triste, o menino quis saber o porquê 
e ela lhe disse: 
- Eu não gosto de crianças!
E ele imediatamente respondeu:
- Não tem problemas, a gente evita!
***
Três sujeitos discutiam quem tinha a profissão mais antiga e o carpinteiro 
se antecipa e diz:
- Não que eu queira contar vantagem, mas os nossos antepassados cons-
truíram a Arca de Noé!
E o jardineiro respondeu:
- Isso não é nada, foram os meus antepassados que plantaram o Jardim do 
Éden!
Disse o eletricista:
- Tudo bem! Mas quando Deus disse: Faça a luz! Quem vocês acham que 
tinha puxado a fiação?

Mensagens

Se aceite tal como és, buscando melhorar-se. Suportar com paciência as 
provas do caminho. Se você cair, erga-se logo para seguir adiante. Se já 
conhece o que seja tentação, já sabe claramente como evitá-la. Deixe de 
relações que lhe prejudique a paz. Não tente sanar amarguras da alma 
com modificações que lhe criem exagerada dependências. Cultive forta-
leza de ânimo e escolha a realidade tal como se apresenta. Faça todo bem 
que puder, auxiliando a todos, mesmo quando não possa estar com todos. 
Trabalhe sempre. Não diga que isso é obvio ou que já sabe tudo, porque 
os planos do bem devem ser infinitamente repetidos e a construção mais 
simples é sempre a mais difícil de fazer.

Pensamentos, provérbios e citações

Que seja feita a vontade de Deus.
Bom em tudo, bom em nada.
Quem pensa pouco erra muito.
Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.
Tudo aquilo que não se explica em trinta segundos é confusão.
Haja ou não deuses, deles sempre seremos servos.
A arte e a auto-estima lutam para serem absolutas.
O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 020/2021 – Registro de Preços para Aquisição Futura e Parce-
lada de Medicamentos de Ordem Judicial II – A Prefeitura Municipal 
de Potim informa a HABILITAÇÃO da empresa BD BARBOSA EIRELI 
EPP, na participação do Pregão em epígrafe. CONVOCA-SE a em-
presa à enviar à Prefeitura, a documentação de habilitação em vias 
físicas, conforme Item 1.1 do Anexo II do Edital. Potim, 07 de junho 
de 2021. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 021/2021 – Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Insumos Hospitalares – A Prefeitura Municipal de Potim 
informa a HABILITAÇÃO da empresa BD BARBOSA EIRELI EPP, 
na participação do Pregão em epígrafe. CONVOCA-SE a empresa 
à enviar à Prefeitura, a documentação de habilitação em vias físicas, 
conforme Item 1.1 do Anexo II do Edital. Potim, 07 de junho de 2021. 
André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 023/2021 – No dia 07 
de junho de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº 023/2021, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Leite Pasteurizado Integral, à empresa: D. R. MARTINEZ ME, com 
valor total de R$ 47.160,00. Fica a empresa convocada a assinar a 
Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.
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Futsal feminino do São 
José vence a primeira

na Liga Nacional

Cerca de 120 litros de lixo foram retirados 
durante ação de limpeza na praia
Martim de Sá em Caraguatatuba

Aulas presenciais na Educação 
Infantil passam a ser semanais 

em São José dos Campos

No último sábado (5), o 
São José Futsal Femini-
no conquistou a primei-
ra vitória no Novo Futsal 
Feminino Brasil, sobre o 
Barcelona-SE, no ginásio 
do Tênis Clube. Vencen-
do de por 4 a 2, os gols da 
equipe joseense foram de 
Duda (2), Dinha e Tais.

No último sábado (5), foi 
comemorado o Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, 
e com isso, a equipe do 
aplicativo Trilhas organi-
zou uma ação de limpeza 
na praia Martim de Sá em 
Caraguatatuba. Com um 
grupo de munícipes vo-
luntariados, a equipe foi 
completa com 16 pessoas 
engajadas na ação. O gru-
po estendeu o destino pas-
sando também pela trilha 
da Pedra do Jacaré.
A iniciativa teve o apoio 
da Prefeitura Municipal de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Meio Am-
biente Agricultura e Pesca 
(Samaap), que forneceu 
sacos de lixo e luvas; da 
Sabesp, que forneceu água 
potável para os voluntá-
rios; da empresa Açaí Mix 
JCR e da proprietária do 
quiosque Baleia Branca, 
Dona Margarida, que dis-
ponibilizou seu quiosque 
como ponto de apoio para 
os voluntários da ação.
Os locais continham uma 

A partir desta segunda-
-feira (7), as escolas da 
Educação Infantil de São 
José dos Campos passam 
a atender presencialmente 
de segunda a quinta-feira, 
em grupos escalonados. 
Às sextas-feiras será a in-
tegração entre educadores 
e alunos que acompanham 
as atividades não presen-
ciais.
As novidades seguem con-
forme consulta aos pais e 
responsáveis de alunos 
que, periodicamente, po-
derão informar as unida-
des escolares sobre o for-
mato que preferem.
A massoterapeuta Rosi 
Araújo é mãe do Victor 
Araújo, de 2 anos e 11 
meses, aluno da EMEI Ze-
naide Vilalva de Araújo, 
que fica no Parque Santos 
Dumont, na Vila Adyana, 
e acompanhou o pequeno 
que chegou animado na 

Na partida, o São José che-
gou a abrir 2 a 0 no placar, 
mas o time sergipano re-
agiu e buscou o empate 
ainda no primeiro tempo. 
Na etapa final, no entanto, 
o time joseense se impôs e 
marcou mais dois gols, fe-
chando o placar em 4 a 2.
O resultado foi muito co-

grande quantidade de 
microlixo. Nas areias e 
gramados, que aparente-
mente limpos, estavam es-
condidos muitos resíduos. 
As bitucas de cigarro eram 
as mais encontradas, se-
guido pelos canudos plás-
ticos, pedaços de isopor e 
tampas de garrafa pet.
No total, cerca de 120 litros 
de resíduos como plásticos 
em decomposição, guarda-
napos, latas, papel de bala, 
escovas de dente, garrafas 
de vidro e até talheres fo-
ram retirados entre a orla 
da praia Martim de Sá e da 
trilha da Pedra do Jacaré.
“Encontramos mais lixo 
do que eu esperava para 
uma praia que é famosa 
por ser turística e limpa, 
e impressiona a quantida-
de de bitucas de cigarro!”, 
destaca o estudante de 
Biologia, Felipe Salvador 
Pina, voluntário que parti-
cipou da ação.
Além da retirada de re-
síduos, a equipe realizou 
abordagem de banhistas 

manhã desta segunda no 
retorno à escolinha.
“Ele vem desde o início do 
ano, adora a escola, estava 
sentindo muita falta e se 
adaptou bem. Fui infor-
mada sobre a mudança e 
acho que vai ser muito boa 
para ele e para nos organi-
zarmos em casa também”, 
conta.
Desde o início do ano le-
tivo, em fevereiro, todos 
os protocolos sanitários 
do Plano SP são seguidos 
nas escolas, que só podem 
atender até 35% da capa-
cidade.
Cuidados
Durante o mês de maio, 
cinco escolas infantis par-
ticiparam do projeto pi-
loto. O modelo adotado 
segue o que já ocorre nas 
escolas particulares da ci-
dade, seguindo o Plano 
Municipal, que iniciou 
o ano letivo com foco na 

memorado pelas jogadoras 
e comissão técnica, pois 
reabilita o São José do tro-
peço na estreia da compe-
tição, quando perdeu para 
o Cianorte por 1 a 0 no dia 
8 de maio, em casa.
O time volta à quadra no 
dia 19 de junho contra a 
ADEF-DF, fora de casa.

para conscientizar sobre 
o descarte correto de lixo 
do que é consumido nas 
areias. Para engajar ainda 
mais, a equipe entregou 
sacolas biodegradáveis 
para quem estava na praia, 
a fim de incentivar que 
cada um retire seu lixo ao 
deixar a praia.
O CEO do TrilhasApp, 
Xico Namastê, destacou 
que “É cruel ver o núme-
ro de espécies marinhas 
em extinção, ou a cami-
nho dela, devido à polui-
ção humana das nossas 
praias e dos rios. Portanto, 
se envolver diretamente 
com essas campanhas de 
conscientização reflete os 
valores da nossa empre-
sa, assim como nos per-
mite conscientizar para a 
preservação do que temos 
aqui, na nossa região”.
O Aplicativo Trilhas dis-
ponibiliza gratuitamente 
a sua plataforma para au-
tônomos em situação de 
vulnerabilidade através do 
SOS Trilhas.

acolhida segura e no diag-
nóstico avaliativo.
Semanalmente as escolas 
irão consultar as famílias 
para saber qual a prefe-
rência (aulas presenciais 
divididas em grupos, com 
rodízio semanal, ou ape-
nas atividades não presen-
ciais), em seguida, dividi-
rão os alunos em grupos e 
vão comunicar as escalas 
de turmas para os pais e 
responsáveis.
Importante ressaltar que 
os alunos da Educação In-
fantil têm acesso às ativi-
dades não presenciais, de 
acordo com a faixa etária 
e fase, pelo portal edusjc.
As escolas podem fazer 
adaptações, se necessário, 
conforme o interesse dos 
responsáveis dos alunos 
pelo modelo presencial e 
desde que não excedam o 
limite de 35% da capaci-
dade.
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1º Festival Gastronômico de Inverno
acontece nos bairros Piracuama e

Ribeirão Grande em Pindamonhangaba

UNITAU alinha produção científica à 
agenda da ONU até 2030

Empresários do ramo tu-
rístico dos bairros Pira-
cuama e Ribeirão Grande 
de Pindamonhangaba, se 
uniram e realizam o 1º 
Festival Gastronômico de 
Inverno até o último final 
de semana de julho.
Seguindo todos os proto-
colos sanitários e o Plano 
São Paulo, inclusive com 
relação à capacidade e ho-
rário de funcionamento, o 
festival abrange 20 empre-
endimentos destas regiões, 
entre restaurantes, meios 

Levantamento recente da 
Pró-reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação (PRPPG) 
demonstra que as ativi-
dades de iniciação cien-
tífica desenvolvidas pela 
Universidade de Taubaté 
(UNITAU) estão alinha-
das com a Agenda 2030 
da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) e já 
atingem a grande maioria 
dos 17 objetivos de de-
senvolvimento sustentável 
(ODS).
Os 17 objetivos são in-
tegrados e indivisíveis e 
mesclam, de forma equi-
librada, as três dimensões 
do desenvolvimento sus-
tentável: a econômica, a 
social e a ambiental. O 
documento “Transforman-
do nosso mundo: a Agen-
da 2030 para o desenvol-
vimento sustentável” foi 
adotado na Assembleia 
Geral da ONU em 2015.
De acordo com o levanta-
mento da PRPPG, foram 
produzidas, entre 2017 
e 2020, um total de 573 
teses e dissertações na 
UNITAU, atingindo 16 
objetivos propostos pela 
Agenda 2030. Entre as ati-
vidades, apresentam maior 
destaque aquelas cujos 
objetivos estão relaciona-
dos à educação de quali-
dade (ODS 4 - 260 teses/
dissertações), à indústria, 
à inovação e à infraestru-
tura (ODS 9 - 87 teses/
dissertações) e ao trabalho 
decente e ao crescimento 

de hospedagem, clubes e 
espaços de eventos e está 
sendo realizado nos pró-
prios empreendimentos, 
cada dia e horário em um 
desses locais.
A entrada é gratuita e 
quem quiser e puder pode 
doar 1 kg de alimento não-
-perecível para o Fundo 
Social de Solidariedade.
O primeiro final de sema-
na foi realizado no Ho-
tel Fazenda Pé da Serra e 
Rancho Alfa. No dia 12 
será no Pesqueiro Vila 

econômico (ODS 8 - 60 
teses/dissertações).
“A gente percebe que os 
maiores desafios da Uni-
versidade, assim como os 
de muitos municípios, são 
aumentar o engajamento 
de trabalhos alinhados a 
ODS com características 
sociais”, afirma o coorde-
nador adjunto do Mestra-
do Profissional em Ciên-
cias Ambientais, Prof. Dr. 
Paulo Fortes Neto.
Nos mestrados acadêmico 
e profissional em Ciências 
Ambientais, por exemplo, 
foram apresentadas nesse 
mesmo período um total 
de 64 dissertações que 
abrangeram 9 dos 17 ob-
jetivos da Agenda 2030. 
A maioria das dissertações 
está alinhada com três ob-
jetivos: ODS 3 (saúde e 
qualidade de vida), ODS 6 
(água potável e saneamen-
to) e ODS 15 (proteger a 
vida silvestre).
“Essa foi a primeira medi-
ção que a gente fez. Esse 
levantamento refletiu que 
pontos devemos reforçar. 
Cada curso deve buscar 
condições para que os 
trabalhos caminhem em 
sentidos complementares, 
tentar direcionar os estu-
dantes para buscar um ou 
mais objetivos”, reforça o 
pesquisador.
A próxima análise do pro-
fessor deve abranger o 
envolvimento dos muni-
cípios da RMVale com a 
Agenda 2030. Essa aná-

Rica, a partir das 11h30, 
com o almoço do dia dos 
namorados e, no dia 13, a 
partir das 7h30, no restau-
rante Jeitão Caipira, com 
café da manhã e almoço, a 
partir das 12 horas.
O encerramento será nos 
dias 30, 31 de julho e 1 de 
agosto, na Fazenda Nova 
Gokula.
Confira a programação 
completa e contato dos 
locais que receberão o fes-
tival no Portal Turismo de 
Pindamonhangaba.

lise terá como base o Ín-
dice de Desenvolvimento 
Sustentável das Cidades 
- Brasil (IDSC-BR), ferra-
menta criada pelo Instituto 
Cidades Sustentáveis em 
parceria com o Sustainab-
le Development Solutions 
Network (SDSN) e Cen-
tro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap).
Confira abaixo os 17 Obje-
tivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU:
ODS 1 - Erradicar a pobre-
za
ODS 2 - Erradicar a fome
ODS 3 - Saúde e qualidade 
de vida
ODS 4 - Educação de qua-
lidade
ODS 5 - Igualdade de gê-
nero
ODS 6 - Água potável e 
saneamento
ODS 7 - Energias renová-
veis e acessíveis
ODS 8 - Trabalho digno e 
crescimento econômico
ODS 9 - Indústria, inova-
ção e infraestruturas
ODS 10 - Reduzir as desi-
gualdades
ODS 11 - Cidades e comu-
nidades sustentáveis
ODS 12 - Produção e con-
sumo sustentáveis
ODS 13 - Ação climática
ODS 14 - Proteger a vida 
marinha
ODS 15 - Proteger a vida 
silvestre
ODS 16 - Paz, justiça e 
instituições eficazes
ODS 17 - Parcerias e 
meios de implementação


