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Dia Mundial da Juventude atrai jovens
em dia de muita música e atitude.
O Projeto Cidade Responsável São Bernardo do Campo
comemorou, no dia 15 de agosto, o Dia Mundial da
Juventude, no Parque Juventude, com atrações como
campeonato de skate, ESPAÇO oficina de graffitti,
batalhas de break e rima; jovens receberão orientação
de consumo responsável
O evento – que contou com patrocínio da Ecovias, da
Abralatas,Shopping Metrópole e da Electra - aconteceu
durante o dia todo, com objetivo de fortalecer as
atividades de esporte, cultura e lazer, bem como práticas
de consumo responsável de bebidas alcoólicas, com foco
na proibição da venda para crianças e adolescentes.
Entre as ações estavam o Campeonato de Skate - na pista
considerada a maior da América Latina -, Batalha
de Rima e Break, Oficina de graffiti, teatro infantil,
e distribuição de folhetos preventivos por agentes
de saúde entre outros.

Jovens do Centro
Comunitário Gadalup.
Prêmios doados pelos parceiros:
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Mais de 5000 pessoas passaram pelo
Parque da Juventude no dia 15/8
O Parque recebeu uma parede grafitada com a mensagem do Cidade
Responsável #Seliga bebida só para maiores de 18 anos. Na oficina de
Graffiti, várias pessoas puderam se divertir com a experiência.

Teatro

Jovens do Centro
Comunitário Gadalup.

Paulo Petroni Diretor Executivo da
CervBrasil entregando prêmios para
os ganhadores dos campeonatos
de Break, Rima e Skate.

Jovens do Grupo de Percussão
da Organização ASIND.

Augusto Miolaro (Coord. de Ações
para Juventude de SBC), Paulo
Petroni, Denis Buiu (profissional
do skate) e os ganhadores do
campeonato de skate.

Tarcisio Secoli (Secretário
de Serviços Urbanos
da Prefeitura de SBC)
e Laerte Sarará (MC
e Articulador Cultural).
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Projeto Cidade Responsável
São Bernardo do Campo recebe a OEA.
Uma comitiva formada pela prefeitura de São Bernardo
do Campo e a CervBrasil recebeu no dia 4 de agosto, em
São Bernardo do Campo, a Diretora do Departamento
de Segurança Pública da Organização de Estados
Americanos (OEA), Paulina Duarte, e o Representante do
Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos
da entidade, Paulo Vannuchi.

Para o ex-ministro de Direitos Humanos no governo
Lula o que se quer é o ambiente em que todos ganham
com educação, saúde, transporte, segurança emprego,
moradia e consumo responsável.
Que a gente possa fazer nossas celebrações,
sabendo trabalhar limites. Isso se faz educando e não
reprimindo”.

Paulo Petroni apresenta projeto Cidade Responsável

Paulo Petroni, diretor executivo da CervBrasil
fez sua reflexão sobre o Cidade Responsável
São Bernardo do Campo:
Tarcisio Secoli e Paulo Petroni recebem Paulina Duarte e Paulo Vannuchi

O objetivo da reunião, que aconteceu no auditório da
Cidade da Criança, foi apresentar para o organismo
internacional as ações do Cidade Responsável São
Bernardo do Campo, que vem sendo aplicado na cidade
desde o início do ano.

“O projeto se destaca por sua característica de ter seis
áreas de atuação na conscientização do uso consciente
de bebidas alcoólicas, que são elas: escolas, redes de
saúde, pontos de venda, eventos, e comunidades sociais.
Para cada uma dessas áreas foi montado um grupo de
trabalho que já está trabalhando com toda força
na cidade”.

“Eu vejo com muita alegria que um programa como esse
como o Cidade Responsável esteja acontecendo em São
Bernardo de forma pioneira e inovadora. Inovadora por
que abre o diálogo com a indústria de bebidas de maneira
corajosa. E o apoio da indústria é importantíssimo.
Assim como essas atuação multidisciplinar que o Cidade
Responsável contempla, nas áreas de educação, saúde,
comercial”, afirmou Paulina.
Já para Vannuchi, “O caminho para o consumo
responsável do álcool é esse que estamos apontando
com o Cidade Responsável ”.

Vannuchi: “Este é o caminho”.

Paulina: “Projeto é inovador ”.
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Maurício Lima faz
palestra para o
Cidade Responsável.
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Maurício do vôlei, como ficou popularmente conhecido, falou
sobre sua trajetória de vencedor para uma plateia de jovens
alunos de diversos projetos da Secretaria Municipal de
Esportes, que também receberam orientações sobre
o consumo responsável de bebidas alcoólicas, dentro das
ações do Projeto Cidade Responsável São Bernardo do Campo.
Mauricio recebeu 30 títulos pela Seleção Brasileia de Vôlei,
21 de clubes, 12 prêmios nacionais e internacionais - incluindo
de melhor jogador do mundo em 1995-, e participou de
38 campeonatos internacionais, o que inclui 5 Olimpíadas
e 4 Mundiais.

Nascido em 27 de janeiro
de 1968, em Campinas (SP),
Maurício Lima começou sua
história de conquistas no
vôlei em 1982, ao ver
o Brasil conquistar
o vice-campeonato mundial
na Argentina.
Mauricio faz selfie com jovens jogadores de São Bernardo.

O Projeto Cidade Responsável São Bernardo do Campo
recebeu, no dia 26 de agosto, Maurício Lima - maior campeão
do vôlei nacional de todos os tempos - para uma palestra, no
Auditório do Departamento de Transito de São Bernardo.

Com o apoio da família, buscou o Clube Fonte São Paulo, onde
iniciou uma carreira de sucesso.

Projeto Cidade Responsável faz
palestra para cerca de 900 jovens
no SENAi Mario Amato

O diretor executivo da CervBrasil, Paulo Petroni,
e a consultora da Lynx, Stella Almeida, fizeram, no final
de agosto, palestra para cerca de 900 jovens no SENAI
Mario Amato. Os jovens receberam orientações sobre
o consumo responsável de bebidas alcoólicas e puderam
tirar suas dúvidas sobre o tema.

Em 1987 já estava jogando na Seleção e dois anos depois,
tornou-se titular absoluto; posto que conservou por 14 anos,
ausentando-se apenas em 1999, num Campeonato Mundial.

