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CIDADE RESPONSÁVEL EM AMERICANA

EVENTOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO
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AMERICANA RECEBE PROJETO CIDADE RESPONSÁVEL
A Prefeitura de Americana e a Associação Brasileira da
Indústria da Cerveja (CervBrasil) - entidade que representa as quatro maiores cervejarias do país - Ambev, Brasil
Kirin, Grupo Petrópolis e HEINEKEN Brasil - lançaram, no
dia 11 de abril, o Projeto Cidade Responsável Americana.
No evento, que teve a presença do vice-prefeito da cidade, Roger Willians, e o diretor executivo da CervBrasil, Paulo Petroni, foram apresentadas as ações que Americana
vai desenvolver, no decorrer o ano de 2016, para prevenir o
consumo de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
A apresentação do projeto teve abertura do Grupo
Abadá Capoeira. Estiveram presentes o vice-prefeito,
Roger Willians, o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), Paulo Petroni,
a representante da Unidade de Vigilância e Saúde (Uvisa), Eliane Ferreira, o tenente-coronel da Polícia Militar, Mauro Luchiari Junior, e o diretor-comandante da
Gama (Guarda Municipal de Americana), Marcos Guilherme, entre outras autoridades, e representantes de
entidades e conselhos municipais.
“Tenho certeza que esse projeto atingirá as expectativas,
pois acredito no esforço de todos envolvidos em prol de
um único objetivo”, afirmou o vice-prefeito e secretário de

Ação Social e Desenvolvimento Humano, Roger Willians.
“É através de todos vocês que o Projeto Cidade Responsável vai fazer esse sonho de investir na educação e na conscientização de nossos jovens. A nossa juventude vai fazer a
grande transformação que esse país precisa”, afirmou Paulo Petroni, diretor executivo da CervBrasil, Paulo Petroni.
O Projeto Cidade Responsável é uma iniciativa da CervBrasil a partir do desejo de incentivar os municípios a
terem um conjunto de práticas preventivas para inibir o
consumo de álcool por menores de 18 anos, firmou uma
parceria com a Prefeitura para execução de uma nova
versão piloto do projeto.
Para alcançar o público-alvo, jovens menores de 18
anos e, para atingir o objetivo de inibir o consumo de álcool por menores de idade, o Projeto Cidade Responsável foi previamente estruturado em duas frentes de ação:
conscientização e fiscalização. A partir do projeto-piloto
e do escopo geral do projeto, as ações foram divididas
em seis pilares de atuação: Educação; Saúde; Compra e
Consumo; Comunidade, Parcerias e Comunicação.
O projeto Cidade Responsável é parte integrante do Programa Interamericano de Prevenção da Violência e da Criminalidade da OEA (Organização dos Estados Americanos).
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Basílica Santuário de Santo Antônio de Pádua, em Americana, SP

PALAVRA DO PREFEITO
“O projeto Cidade Responsável está sendo muito importante para a conscientização do uso de bebida alcoólica por
menores de 18 anos. Americana tem o privilégio de receber esse trabalho em parceria com a CervBrasil, que está se
empenhando na busca por inibir o consumo de álcool”.

Omar Najar - prefeito de Americana.
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AMERICANA É REFERÊNCIA NA REGIÃO
“Americana sempre foi carro-chefe da chamada Região do Polo Têxtil, (RPT),
da qual fazem parte Hortolândia, Sumaré, Nova Odesa, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Nossa cidade influencia os municípios vizinhos e espero que o
Projeto Cidade Responsável reverbere para estas cidades também”.
O vice-prefeito conta ao BOLETIM CIDADE RESPONSÁVEL, como a cidade se
prepara para se engajar na luta contra o consumo de bebidas alcoólicas por
menores de 18 anos. “Queremos ser referência neste tipo de combate”, afirma.
BOLETIM CERVBRASIL – Qual tem sido o principal trabalho de Americana com a juventude?
ROGER WILLIANS - Fui secretário de Esportes e uma
das primeiras medidas que tomei foi mudar o viés do investimento público no esporte. Antes era muito voltado
para contratação de equipes e atletas para disputa de
jogos regionais e jogos abertos, nós passamos a investir em escola de formação, chegamos, no ano passado, a
formar 5 mil jovens atletas.
BOLETIM CERVBRASIL – A cidade influencia os municípios vizinhos?
ROGER WILLIANS – Há influência do que Americana
faz para as outras cidades e espero que o Projeto Cidade Responsável reverbere para estas cidades também. Americana sempre foi carro-chefe de nossa microrregião, que se chama Região do Polo Têxtil, (RPT):
Hortolândia, Sumaré, Nova Odesa, Americana e Santa
Bárbara do Oeste. Americana é uma referência em vários sentidos, nossa cidade já está praticamente ligada
a Santa Bárbara do Oeste, não tem divisa, e com Nova
Odessa também já está acontecendo isso, é como se

fosse três cidades em uma. Nossa cidade frequentemente recebe jogos universitários. No ano passado recebemos a Economíadas, que trouxe para a cidade cerca de 10 mil alunos.
BOLETIM CERVBRASIL – A cidade sofre com muitas
ocorrências de consumo nocivo de bebidas alcoólicas?
ROGER WILLIANS - Americana é uma cidade muito instruída, que tem uma significativa camada da juventude no
ensino superior. Mas é evidente que há problemas relacionados ao consumo nocivo de álcool, um problema que
infelizmente está presente em todos os lugares. Americana tem uma incidência muito grande de encontro de
jovens em postos de gasolina, temos a tradicional Festa
do Peão, que atrai jovens de toda região, temos muitas
festas em chácaras, muitas delas sem alvará para funcionar, sem vistoria de bombeiros, há lojas de conveniência vendendo para pessoas com documento adulterado.
Nós queremos que Americana seja uma referência no
combate ao uso de álcool por menores de 18 anos e no
consumo consciente do álcool. Uma cidade de fato responsável neste tipo de atuação.

PROJETO CIDADE RESPONSÁVEL AMERICANA
REALIZA AÇÃO NA 30ª FESTA DO PEÃO
O Projeto Cidade Responsável Americana realizou, nos
dias 10 e 19 de junho, uma ação de conscientização para
consumo responsável de bebidas alcoólicas na 30ª Festa
do Peão de Americana.

Na área dos camarotes do evento, foram distribuídos
flyers com orientações sobre a importância da proibição
do consumo de álcool por menores de 18 anos, do consumo por maiores com moderação, além de comportamentos em prol do bem público e da sociedade.
O Projeto Cidade Responsável Americana está em fase
de implantação e deverá ter ações colocadas em prática
a partir do segundo semestre.
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CIRCUITO MUNICIPAL DO SKATE DE SÃO BERNARDO
TEM APOIO DO CIDADE RESPONSÁVEL
O Circuito Municipal do Skate de São Bernardo do Campo, iniciado no dia 25 de junho,
terá, em todas suas fases, apoio do Projeto
Cidade Responsável da cidade.
O projeto apoia o Circuito com o fornecimento de troféus, medalhas e lanches para
os skatistas, que concorreram nas categorias
Mirim, Feminino, Amador e Iniciantes.
“Acreditamos que o apoio à atividades organizadas por coletivos de São Bernardo é
extremamente genuíno e vem de encontro à
proposta do projeto, que é ampliar atividades
de esporte e cultura para crianças e adolescentes da cidade”, afirma Paulo Petroni, diretor executivo da CervBrasil.

As demais etapas do Circuito Municipal de Skate acontecerão em 30 de julho (Segunda Etapa na Praça dos
Trabalhadores - Jardim Silvina), 3 de setembro ( Terceira
Etapa na Praça Aldemir Moreira Santos - Jardim das Orquídeas) e encerramento no dia 8 de outubro (Praça Zequinha de Abreu - Jordanópolis).
Premiação das categorias Amador e Feminino

CAMINHADA ECOLÓGICA PELO PARQUE ESTADUAL DA
SERRA DO MAR GANHA AÇÃO DO CIDADE RESPONSÁVEL
O Projeto Cidade Responsável esteve presente na Caminhada Ecológica pelo Parque Estadual da Serra do Mar, que
foi realizada pelo Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo – (CIESP regional de SBC), no dia 26 de junho.
O Projeto apoiou a Caminhada com a distribuição de
água e camisetas para os 1.500 participantes, de diversas
entidades, entre elas, escolas, academias, igrejas, empresas e a própria CIESP.
Além do material contando orientações sobre o consumo
consciente de bebidas alcoólicas e sobre a necessidade da
proibição do consumo a menores de 18 anos.
Durante a caminhada, o grupo conheceu a Casa de Visitas Alto da Serra, a Casa de Pedra ou Pouso de Paranapiacaba, e pode observar uma das vistas mais bonitas da Baixada Santista e da rica biodiversidade da Mata Atlântica.

Cerca de 1500 pessoas participaram da Caminhada Ecológica da Serra do Mar

