CervBrasil, TJSP e a cidade de Fernandópolis
apresentam o projeto ‘Cidade Responsável’
*Cidade paulista põe em prática projeto-piloto para inibir o consumo de
bebida alcoólica por menores de 18 anos.
* Plano consiste em um conjunto de medidas preventivas que serão
realizadas pela sociedade fernadopolense.
* Projeto é estruturado em cinco pilares: educação, comunidade, compra,
consumo e saúde.

A Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), o Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJSP) e a cidade de Fernandópolis, representada por uma comissão gestora,
apresentou no dia 26 de fevereiro, o Projeto Fernandópolis Cidade Responsável. O
local escolhido para a primeira divulgação pública do plano foi a Câmara dos
Vereadores do município.
O evento contou com a participação do presidente da Câmara, Francisco Arouca; do
juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Fernandópolis (SP),
Evandro Pelarin; o diretor da CervBrasil e diretor jurídico do Grupo Petrópolis,
Fernando Jacob; o secretário de Cultura, Vic Renesto (representando a prefeita Ana
Bin); e de representantes da entidade e da consultoria Lynx (responsável pela gestão
técnica do projeto).
O Projeto Fernandópolis Cidade Responsável consiste em um conjunto de práticas
preventivas para inibir a ingestão de bebidas alcoólicas por menores de idade. Trata-se
de um projeto-piloto que dará origem a um manual de implantação, o Guia da Cidade
Responsável. A ideia é que este documento permita que prefeitos de diversas outras
localidades, se interessados, repliquem o modelo.
Em pronunciamento aos vereadores, Fernando Jacob relatou que a CervBrasil escolheu
Fernandópolis por seu trabalho junto às crianças e adolescentes. “Convenci meus
colegas da associação que Fernandópolis era uma ótima opção por possuir o juiz mais
atuante na Vara da Infância e Juventude de todo o Brasil: o Dr. Pelarin”, afirmou. O
juiz, por sua vez, destacou a complementaridade de seu trabalho às diversas linhas de
atuação em consumo responsável da entidade. Acrescentou o apoio fundamental do
Poder Judiciário. “O convênio firmado como Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP)
confere um importante respaldo legal ao projeto”, explicou.

Desafio – Bettina Grajcer, sócia-diretora da Lynx, destacou o grande desafio que o
Projeto traz. “Reduzir o consumo de bebida alcoólica por parte dos menores
representa uma profunda mudança cultural. Sabemos que a primeira experiência de
consumo acontece, infelizmente, dentro de casa ou com amigos próximos. Por isso, é
necessário o envolvimento de vários parceiros e a adoção de um conjunto de medidas
educativas e também de fiscalização”, explicou. Por essa razão, o Projeto
Fernandópolis Cidade Responsável foi estruturado de modo a abarcar grande número
de parceiros.
“Acredito que, apesar de difícil, é sim possível mudar essa realidade. É algo que requer
tempo e ampla participação de todos. Neste sentido, nossa experiência com a cidade
de Fernandópolis tem sido maravilhosa”, comemorou.
A liderança caberá ao professor José Martins Pinto Neto, na condição de coordenador
da comissão gestora do Projeto.
Saiba mais:
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 período de mapeamento e pesquisa sobre o contexto local, as ações foram
desdobradas em cinco pilares de atuação: Educação; Saúde; Locais de Compra; Locais
de Consumo; Comunidade.
Para cada pilar estão previstas capacitações e ações específicas, de acordo com seu
público-alvo e objetivo estratégico. Haverá, inclusive, dois concursos culturais: um para
os grêmios do ensino médio e outros para professores do ensino fundamental II. Os
grêmios serão incentivados a criar ações culturais preventivas, ao passo que os
professores inscreverão práticas pedagógicas.

Sobre a CervBrasil
Criada em de maio de 2012, a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil)
reúne as quatro maiores fabricantes da bebida do país, que respondem por cerca de
96% do mercado. Desde sua fundação, a entidade trabalha em prol do interesse
comum das empresas em fortalecer o setor e contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico nacional. A entidade tem como missão incentivar o desenvolvimento
sustentável do setor cervejeiro brasileiro. Entre seus pilares de atuação estão a
contribuição socioeconômica e o consumo responsável.
Sobre a Lynx
Criada em 2005, a Lynx Consultoria atua na criação e implantação de projetos
socioambientais, tendo como um de seus focos prioritários a prevenção e promoção

da saúde e qualidade de vida. Em 2011, elaborou e implantou o Movimento pé no
chão, projeto de prevenção do consumo de álcool por menores de idade em parceria
com as secretarias da Saúde e da Educação e com a subsecretaria de comunicação do
Governo do Estado de Paulo.
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