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Cobertura das ações no Facebook impactaram cerca de 227 mil pessoas. Outra ação foi a blitz que aconteceu nas ruas de São Bernardo

O Projeto Cidade Responsável apoiou, entre os dias 10 
e 24 de setembro, os Jogos Abertos do Interior (JAI), rea-
lizado em São Bernardo do Campo. 

O projeto promoveu o espaço Good Vibes na pista do 
Centro de Treinamento de Atletismo, no Ginásio de Han-
debol do Baetão e no Ginásio Poliesportivo Adib Moisés 
Dib, com atividades como chute a gol, face totem, placas 
com mensagens para selfies e distribuição de brindes 
para os jovens que participaram das atividades.

A ação do Projeto Cidade Responsável no Jogos Aber-
tos do Interior teve como objetivo reforçar junto aos jo-
vens presentes nos locais dos jogos a mensagem de 
conscientização para o não consumo de bebidas alcoóli-
cas por menores de 18 anos, em todos os dias dos jogos. 

O youtuber Luis Mariz participou de ação no JAI nos 
dias 20 e 23 de setembro. Ele recebeu fãs, interagiu com 

o público, e apoiou as ações do Projeto Cidade Respon-
sável – iniciativa da Associação Brasileira da Indústria 
da Cerveja (CervBrasil) contra o consumo de bebidas 
alcoólicas por crianças e adolescentes. Ao todo foram 
mais de 2 milhões de espectadores frequentes e cerca 
de 400 mil visualizações, que resultaram em cerca de 
470 mil minutos assistidos.

Na internet, cerca de 227 mil pessoas foram impacta-
das com a cobertura das ações no Facebook. O posts da 
participação de Luis Mariz no Canal do Cidade Respon-
sável no You Tube tiveram 33 mil visualizações. As ações 
também foram acompanhadas no Instagram e Snapchat, 
ambos impactando, juntos, mais 5 mil pessoas.

Na imprensa, cerca de 25 reportagens foram publi-
cadas sobre as ações do Projeto Cidade Responsável 
nos Jogos do Interior.

O Projeto Cidade Responsável São Bernardo do Campo 
recebeu o pentacampeão de futebol Cafu na quarta, dia 
24 de agosto, na Fundação Criança, em São Bernardo.

Cafu falou com cerca de 500 jovens da instituição so-
bre sua trajetória no futebol e sobre a importância do não 
consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos. 

“A campanha do Projeto Cidade Responsável contra o 
consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos 
é maravilhosa. O maior exemplo vem de dentro de casa, 
os pais precisam dialogar com seus filhos. Os pais são o 
principal espelho para seus filhos, temos a obrigação de 
dar exemplo. A correção começa dentro de casa. É pre-
ciso incentivar os filhos a ter uma vida saudável, dedica-
da ao esporte e à cultura. É isso que nós queremos para 
nossas crianças. Que elas se tornem cidadãos e sejam 
futuros transformadores de nosso país”, afirmou Cafu. 

Na pagina do Facebook do Cidade Responsável o vídeo 
do Capitão Cafu teve mais de 16 mil visualizações. Na 
imprensa, a visita de Cafu foi noticiada por veículos locais 
como ABC do ABC, Ponto Final e o Portal São Bernardo.

O encontro foi umas das atividades do Projeto Cidade 
Responsável, realizado pela CervBrasil (Associação Bra-
sileira da Indústria da Cerveja) – entidade formada por 
Ambev, Brasil Kirin, Grupo Petrópolis e HENEKEN Brasil - 
apoiado pela prefeitura de São Bernardo do Campo.
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O jogador conversou com 500 jovens da Fundação Criança



Apresentação de jovens da ONG ASSIND

Batalha de break e de rima no palco principal

Premiação Circuito Paulista de Skate com Rony Gomes

Oficina de graffiti

Campeonato brasileiro de BMX

CIDADE RESPONSÁVEL REALIZA DIA DA JUVENTUDE EM SBC

A CervBrasil realizou no dia 13 de agosto, o evento em 
comemoração ao Dia Internacional da Juventude, com 
diversas atrações promovidas pelo Projeto Cidade Res-
ponsável São Bernardo, no Parque Cittá di Maróstica, no 
centro da cidade do ABC paulista.

O evento aconteceu durante o dia todo e teve como 
objetivo fortalecer as atividades de esporte, cultura e la-
zer, bem como práticas preventivas ao consumo precoce 
de bebidas alcoólicas, para contribuir com a inibição do 
consumo de álcool por menores de 18 anos e de forma 
nociva. Passaram pelo parque mais de 5 mil pessoas.

Entre as principais atrações, o Campeonato de Skate com 
comando de Denis Buiú, entregou o prêmio na Catego-
ria Amador – vencida por Lucas Raphael, que ganhou um 
smartphone. Na primeira edição do Campeonato Brasileiro 
de BMX Vert Profissional – que aconteceu na pista de half 
pipe -, quem levou o primeiro lugar no pódio foi Douglas de 
Oliveira, o Doguete, que além de levar o prêmio de melhor 
manobra, ganhou um smartphone. Ali também aconteceu a 
apresentação do skatista campeão Ronny Gomes.

No palco do Parque, as Batalhas de Rima e Break tiveram 
o comando do articulador cultural Laerte (Sarará) e foram 
vencidas por Bboy Juninho e Alex Street que foram pre-
miados com smatphones. Houve ainda a oficina de graf-
fiti comandado pela artista Mel, com apoio da Posca, que 
também montou um ateliê no meio do parque. A diversão 
ainda foi garantida com a gastronomia dos food trucks 
com muita variedade de doces, hambúrgueres, entre ou-
tros quitutes, e o encerramento feito pela banda Radiônica.

Na imprensa, o evento  foi coberto por mais de 20 
veículos, entre os quais TV Berno, TV Mais, Jornal 
Regional e ABCD Maior.
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CONCURSO CULTURAL CIDADE 
RESPONSÁVEL 2016 TRAZ DISCUSSÃO 
SOBRE CONSUMO CONSCIENTE DE 
BEBIDAS ALCOÓLICAS 

O Projeto Cidade Responsável São Bernardo do Campo 
está promovendo o Concurso Cultural Cidade Responsá-
vel 2016, direcionado a estudantes de 13 a 17 anos e a 
educadores de São Bernardo.

O concurso tem sua inscrição até o dia 15 de novembro, 
que pode ser feita no site www.projetocidaderesponsa-
vel.com.br. Os estudantes precisam responder à questão 
“O que deixa seu rolê mais responsável?”. Já os educado-
res têm o desafio de promover uma atividade com jovens, 
de 13 a 17 anos, cujo objetivo seja prevenir o consumo 
precoce de bebidas alcoólicas.

O Concurso Cultural Cidade Responsável 2016 é uma 
iniciativa da CervBrasil – entidade formada pelo quatro 
maiores fabricantes de cerveja no Brasil – Ambev, Brasil 
Kirin Grupo Petrópolis e HEINEKEN Brasil.

O principal objetivo do concurso é incentivar as boas 
iniciativas de estudantes e educadores que atuem com 
jovens, para conscientizar e inibir o consumo de bebidas 
alcoólicas antes dos 18 anos. 
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PROJETO CIDADE RESPONSÁVEL APOIA 6ª SEMANA 
DA JUVENTUDE EM AMERICANA

O projeto Cidade Responsável apoiou a 6ª Sema-
na da Juventude de Americana, que aconteceu en-
tre os dias 12 e 21 de agosto.

O evento teve como objetivo envolver jovens de 15 a 21 
anos em projetos culturais, esportivos, além de pales-
tras educativas sobre a importância do consumo res-
ponsável de bebidas alcoólicas e do não consumo por 
menores de 18 anos, sexualidade, entre outros temas. 

A Semana ainda promoveu atividades ligadas a cine-
ma, graffiti, hip hop, skate, capoeira, teatro, dança, en-
tre outras modalidades esportivas e artísticas.

“A Semana da Juventude é um momento para valori-
zar o jovem e também o trabalho de ONGs que atuam na 
cidade, e tem como objetivo único contribuir para o de-
senvolvimento dessas pessoas” afirma o subsecretário 
da Unidade da Juventude de Americana, Juliano Astolfi.

Os trabalhos com maior qualidade técnica e educativa 
serão escolhidos por uma comissão julgadora e premia-
dos. Os vencedores das duas categorias serão anuncia-
dos em um evento no início de dezembro, em local e data 
a serem definidos pelos organizadores.


