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PREFEITURA DE SÃO
BERNARDO E CERVBRASIL
REALIZAM AÇÃO DE
CONSCIENTIZAÇÃO
E FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO
DA AVENIDA KENNEDY
A Associação Brasileira da Indústria da Cerveja
(CervBrasil) e a Prefeitura de São Bernardo do
Campo (SP) realizaram, por meio do Projeto
Cidade Responsável, a Ação de Conscientização
e Fiscalização para o consumo responsável,
no sábado, dia 18 de julho, na Avenida Kennedy,
no centro de São Bernardo.

Equipe da prefeitura, CervBrasil e demais órgãos públicos se reúnem
antes da ação na Kennedy.

Durante a noite as equipes do Cidade
Responsável e da prefeitura - além de órgãos
públicos como Vigilância Sanitária, Guarda
Municipal, Procon, Polícia Militar, entre outros,
e de entidades sindicais que apoiam o projeto
- visitaram 33 estabelecimentos na região
divulgando as principais ações em prol do
consumo responsável

Dono de estabelecimento na Kennedy recebe material do Cidade Responsável.

Foram distribuídos cartazes, folders explicativos sobre a importância
de consumir álcool com moderação, a importância da proibição
da bebida alcoólica aos menores de 18 anos, além de comportamentos
em prol do bem público e da sociedade.
A ação recebeu o apoio da: SEHAL – Sindicato das Empresas de
Hospedagem e Alimentação do Grande ABC; SIPAN – Sindicato
da Indústria de Panificação e Confeitaria de Santo André; ASSORTH –
Associação de Hotéis, Restaurante e Turismo e REGRAN- Sindicato
de Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do ABCDMRR.

Material do Cidade Responsável fala sobre consumo
consciente de bebidas alcólicas.

ENTIDADES
PARTICIPANTES:

- Secretaria de Transportes e Vias Públicas
- Secretaria de Relações Internacionais
- Procon - Secretaria de Assuntos Jurídicos e Cidadania
- Vigilância Sanitária - Secretaria de Saúde
- Guarda Municipal - Secretaria de Segurança Urbana
- Policia Militar
- Polícia Ambiental - Secretaria de Segurança Urbana
–PSIU - Secretaria de Serviços Urbanos
- Assorth - Associação de Hotéis Restaurantes e Turismo
- CDL SBC - Clube de Diretores Lojistas
de São Bernardo do Campo e Distritos
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PROJETO CIDADE RESPONSÁVEL SÃO BERNARDO DO CAMPO
REALIZA ATO DE APOIO À LEI QUE CRIMINALIZA A VENDA DE BEBIDAS
ALCOÓLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS

Secretário Tarcisio Secoli e o diretor executivo da CervBrasil, Paulo Petroni, entregam
placa ao senador Humberto Costa (centro)

A prefeitura de São Bernardo do Campo e a CervBrasil realizaram
no dia 7 de maio, no Paço Municipal da cidade paulista, ato de apoio
à lei nº 13.106/15, de autoria de senador Humberto Costa (PT) - que
criminaliza a venda e fornecimento de bebida alcoólica a menores
de 18 anos . A ação faz parte do projeto Cidade Responsável
São Bernardo do Campo.

A lei nº 13.106/15
Aprovada sem vetos pela presidente
Dilma Rousseff, a lei que criminaliza
a venda e distribuição de bebidas
alcoólicas a menores de 18 anos está
em vigor desde o dia 18 de março.
A medida altera o artigo 203 do
estatuto da Criança e do Adolescente
para criminalizar as condutas de
“vender, fornecer, servir, ministrar
ou entregar, ainda que gratuitamente,
de qualquer forma, a criança ou
a adolescente, bebida alcoólica”.
E ainda revogou o inciso I do artigo 63
do Decreto-Lei nº 3.688/41 – Lei das
contraversões penais. A partir deste
ano, o ato será tido como crime com
pena de detenção, de dois a quatro
anos, e multa de R$ 3 mil a R$ 10 mil
reais. Como medida administrativa,
a Lei 13.106/15 prevê a interdição do
estabelecimento comercial infrator
até o recolhimento da multa aplicada.

O ato contou com a presença do senador Humberto Costa, do
secretário de obras públicas de São Bernardo, Tarcísio Secoli –
que representou o prefeito Luiz Marinho, do diretor executivo da
CervBrasil, Paulo Petroni, representantes da indústria cervejeira,
entre outras autoridades.
Sindicatos que apoiam o Cidade Responsável
assinaram manifesto em prol da nova lei.

Evento foi realizado no salão nobre da prefeitura.

Palavra dos
Coordenadores
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ROSALVA ALVES PORTELLA - GT Comunidade
Diretora do Departamento de Política da Assistência Social
(Secretaria de desenvolvimento social e cidadania)
“Eu divulgo a campanha para programas que cuidam de famílias já desestruturadas
por causa da bebida, e mesmo assim, vejo que o Cidade Responsável já está sendo
muito bem recebido”.

Como é a sua visão em relação ao Cidade Responsável?

“É um projeto instigante e de certa forma descortina para a sociedade as contradições existentes em relação
ao consumo de álcool. O projeto coloca esta discussão na sociedade, demonstrando a possibilidade do consumo responsável
para todos os cidadãos, ao mesmo tempo que materializa o cuidado, que todos devem ter, com as crianças e adolescentes;
desde a lei protetiva que visa o não consumo via comercialização a esta faixa etária, até as ações preventivas e educativas
desenvolvidas em todas instituições de educação, saúde, esportes, assistência social entre outras, existentes no município”.

FÁBIO SOUZA - GT Saúde
Divisão de Educação Permanente
“O Programa Cidade Responsável representa para a nossa Gestão da Saúde mais
uma oportunidade de trabalhar intersetorialmente com os parceiros de outras
secretarias no desenvolvimento de ações coletivas para um problema da vida cotidiana:
O uso abusivo e prejudicial do álcool. Da mesma forma que para nós da saúde
é oportunidade ímpar de aprofundar e qualificar o diálogo e cuidado com e entre
as nossas equipes na relação com a comunidade para um tema tão importante”.
Ao lado: Stellamaris Pinheiro, Teresa Saito e Fabio Souza, do GT Saúde.

Acontece
Cidade Responsável

Em maio, foram capacitados 400 profissionais
da Secretaria da Saúde, entre agentes
comunitários e profissionais da saúde mental.

O Shopping Metrópole realizou em junho
apresentação das principais ações do Projeto
Cidade Responsável com os funcionários de sua
praça de alimentação, para que possam orientar
seus consumidores sobre o consumo responsável
de bebidas alcoólicas.

Projeto Cidade Responsável
comemora o Dia Mundial do Skate com
os skatistas Rony Gomes e Denis Buiú
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O Projeto Cidade Responsável trouxe para São Bernardo do Campo um dos
maiores maiores skatistas do Brasil, Rony Gomes, para comemorar o Dia
Mundial do Skate, no dia 21 de junho.Rony foi recebido por Denis Buiú, outro
campeão do esporte que gerencia a pista de skate do Parque da Juventude,
onde aconteceu o evento. Os dois fizeram palestra sobre consumo
responsável de bebidas alcoólicas e receberam atestado de exemplos para
futuras gerações.

Acima: Pista de skate do Parque da Juventude é a maior da América Latina
A direita: Buiú (esq) e Rony (dir) posam com o discípulo Rafael; esportistas
receberam certificados de exemplos para a juventude.

Projeto Cidade Responsável
chega ao Projeto Tigrinho

Turma do Bairro dos Finco.
Alunos do Projeto Tigrinho da Vila São José.

O Projeto Cidade Responsável também foi apresentado
ao Projeto Tigrinho, com a presença dos monitores das
escolas de futebol do programa esportivo social - uma
parceria entre a Prefeitura e o São Bernardo Futebol Clube .
O Projeto Tigrinho é um projeto esportivo social realizado
através de uma parceria entre o São Bernardo Futebol
Clube, a Fábrica do Futuro e a Prefeitura Municipal de
São Bernardo do Campo distribuídas entre
os campos/escolas do nosso município e também presente
em Diadema, São Sebastião e Açucena-MG.

Professores do Projeto Tigrinho recebem capacitação do
Cidade Responsável.

