
CONCURSO CULTURAL CIDADE RESPONSÁVEL 2016 
TEM 3 MIL INSCRIÇÕES

APOIO AOS JOGOS DO INTERIOR IMPACTA 
230 MIL PESSOAS NAS REDES SOCIAIS

DIA DA JUVENTUDE 2016 TEM PRESENÇA DE 
MAIS DE 5 MIL PESSOAS EM PARQUE

Realização

BOLETIM
DEZEMBRO 2016

É CRIME
FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA 

PARA MENORES DE 18 ANOS

LEI 13.106/2015

CONFIRA NO SITE OS VENCEDORES
WWW.CIDADERESPONSAVEL.COM.BR

Estudantes
- Leonardo Silva Costa de Jesus (EE Dr. Baeta Neves)
- Marcelo Hiroaki Hisatomi (ETEC Lauro Gomes)
- Rafaela Araújo dos Santos (EE Professora Maristela Vieira)
- Ingrid Aparecida de Lima Jorge (EE Jorge Rhame)
- Cristian Menezes (EE Tereza Delta)

Educadores
- Doroti Livramento Villas Boas (Senai Almirante Tamandaré)
- Tânia Bernadete Vendrasco (ETEC Lauro Gomes)
- Laerte Rodrigues (Tia Su/Cajuv/ONG Campo Belo)
- Vanessa Queiroz de Assis (ASIMD e Cajuv)
- Rita de Cássia Braga Mannini (EE Wallace Cockrane Simonsen)



CONCURSO CULTURAL CIDADE RESPONSÁVEL 2016 
TEM 3 MIL INSCRIÇÕES

Página de votação no site do concurso

O Projeto Cidade Responsável São Bernardo do Campo 
realizou, no dia 7 de dezembro, a cerimônia de premiação 
do Concurso Cultural Cidade Responsável 2016, que acon-
teceu na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.

Ao todo foram 3 mil inscrições, das quais foram sele-
cionados cinco semifinalistas de cada categoria, entre 
educadores e estudantes.

Os jovens pré-selecionados foram Leonardo Silva Costa 
de Jesus (EE Dr. Baeta Neves), Marcelo Hiroaki Hisatomi 
(ETEC Lauro Gomes), Rafaela Araújo dos Santos (EE Pro-
fessora Maristela Vieira), Ingrid Aparecida de Lima Jorge 
(EE Jorge Rhame) e Cristian Menezes (EE Tereza Delta).

O Projeto Cidade Responsável São Bernardo do Campo, 
apoiou, entre os dias 10 e 24 de setembro, a 80ª edição 
dos Jogos Abertos do Interior Horácio Baby Barioni (JAI), 
em São Bernardo do Campo. Com ações realizadas na 
pista do Centro de Treinamento de Atletismo, no Ginásio 
de Handebol do Baetão e no Ginásio Poliesportivo Adib 
Moisés Dib, o Projeto Cidade Responsável atraiu cerca de 
1,3 mil pessoas para o evento esportivo.

Nestes locais o projeto promoveu o espaço Good Vibes, 
com atividades de Chute a Gol, Face Totem, placas com 
mensagens para selfies e distribuição de brindes para os 
jovens que participaram das atividades, sempre conten-
do a mensagem da importância de não se consumir be-
bidas alcoólicas antes dos 18 anos.

Na internet, cerca de 230 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 YouTube tiveram 1,2 mil visualizações. As ações 
também foram acompanhadas no Instagram e Snapchat, 
ambos impactando mais de 5 mil pessoas.

Na imprensa, uma série de reportagens foi publica-
da em diversos veículos como Ligação Teen, Diário do 
Grande ABC e o portal ABC do ABC.
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Os educadores pré-selecionados foram Doroti Li-
vramento Villas Boas (Senai Almirante Tamandaré) 
– com a prática Peça Teatral Influências -,  Tânia 
Bernadete Vendrasco (ETEC Lauro Gomes) – com a 
Gincana Bomba ETE -, Laerte Rodrigues (Tia Su/Ca-
juv/ONG Campo Belo) – com o Graffiti Informativo -, 
Vanessa Queiroz de Assis (ASIMD e Cajuv) – com o 
Projeto #SeLiga -, e Rita de Cássia Braga Mannini (EE 
Wallace Cockrane Simonsen) – com a dinâmica Cir-
cuito do Equilíbrio e do Alcoolismo.

O Concurso Cultural Cidade Responsável 2016 direcio-
nou aos jovens de 13 a 17 anos a questão “O que deixa 
seu rolê mais responsável?”. Já os educadores  tiveram 
como desafio promover uma atividade com jovens alu-
nos, de 13 a 17 anos, cujo objetivo era prevenir o consu-
mo precoce de bebidas alcoólicas. Ambos postaram seus 
trabalhos no site www.cidaderesponsavel.com.br, onde 
também foi feita a inscrição para o Concurso.

O principal objetivo do Concurso Cultural Cidade 
Responsável 2016 foi incentivar as boas iniciativas 
de estudantes e educadores que atuem com jovens, 
para conscientizar e inibir o consumo de bebidas al-
coólicas antes dos 18 anos.

O projeto é uma iniciativa da Associação Brasileira das 
Indústrias de Cerveja (CervBrasil) – entidade formada 
pelo quatro maiores fabricantes de cerveja no Brasil – 
Ambev, Brasil Kirin, Grupo Petrópolis e HEINEKEN Brasil.
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PARCERIA ENTRE ORGANIZAÇÃO DE 
ESTADOS AMERICANOS (OEA) E PROJETO 
CIDADE RESPONSÁVEL COMEÇA EM 2017

Pentacampeão Cafu faz palestra e recebe alunos em São Bernardo

Comitiva da OEA em lançamento oficial do programa em São Bernardo do Campo

CAFU FAZ APRESENTAÇÃO PARA 500 JOVENS NA FUNDAÇÃO CRIANÇA
O pentacampeão de futebol Cafu participou de encon-

tro do Projeto Cidade Responsável  no dia 24 de agosto, 
na Fundação Criança, em São Bernardo do Campo. 

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 lo-
cais como ABC do ABC, Ponto Final e o Portal São Bernardo.

A Organização de Estados Americanos (OEA) 
e a CervBrasil planejam colocar em prática sua 
parceria já a partir de 2017, com a execução do 
“Programa Latino-americano de Combate à Violên-
cia e Redução da Criminalidade”.

Em dezembro será apresentado pela OEA o relató-
rio de recomendações para execução do projeto, que 
terá ações multidisciplinares para combater vulne-
rabilidades no município ligadas à violência, entre as 
quais o uso nocivo do álcool.

O “Programa Latino-americano de Combate à Vio-
lência e Redução da Criminalidade”, da OEA, tem 
como objetivo transformar de vulnerabilidades so-

BOLETIM
DEZEMBRO 2016

ciais em oportunidades de desenvolvimento das 
pessoas. Não só combate ao uso de álcool por me-
nores de 18 anos, mas também outras vulnerabilida-
des sociais potencialmente causadoras de violência, 
como o abandono escolar, baixa perspectiva, baixa 
capacitação de trabalho, saúde precária, serão obje-
to de ações neste programa conjunto.

O programa engloba as ações do Projeto Cidade 
Responsável e de outros projetos aplicados com 
sucesso nos 35 países membros da OEA, como 
Estados Unidos, México, Colômbia, Panamá, e ou-
tras nações dos continentes norte-americano, 
centro-americano e sul-americano.



DIA DA JUVENTUDE 2016 TEM PRESENÇA DE 
MAIS DE 5 MIL PESSOAS EM PARQUE

A CervBrasil realizou no dia 13 de agosto o evento 
em comemoração ao Dia Internacional da Juventude, 
com diversas atrações promovidas pelo Projeto Cidade 
Responsável São Bernardo do Campo, 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 lazer, 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. O Cam-
peonato de Skate, comandado por Denis Buiú, foi uma 
das atrações. A Categoria Amador foi vencida por Lucas 
Raphael, que ganhou um smartphone.

Na primeira edição do Campeonato Brasileiro de 
BMX Vert Profissional – que aconteceu na pista de 
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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 Ba-
talhas de Rima e Break tiveram o comando do arti-
culador cultural Laerte (Sarará) e foram vencidas por 
Bboy Juninho e Alex Street, que foram premiados com 
smatphones. Houve ainda a oficina de graffiti coman-
dada pela artista Mel, com apoio da Posca, que tam-
bém montou um ateliê no meio do parque.

A diversão ainda foi garantida com a gastronomia 
dos food trucks com muita variedade de doces, ham-
búrgueres, entre outros quitutes, e o encerramento 
feito pela banda Radiônica. Na imprensa, o evento foi 
acompanhado por mais de 20 veículos, entre os quais 
TV Berno, TV Mais, Jornal Regional e ABCD Maior.

Ronny Gomes e Denis Buiú participam de premiação

Oficina de graffiti atraiu a todosExibição de bike BMX


