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Segundo semestre promete novo ciclo de capacitações em Fernandópolis
Desta vez, acontece treinamento de voluntários da FEF e Militares do Tiro de Guerra


São Paulo, 11 de julho - Após o sucesso da primeira capacitação que ocorreu no primeiro trimestre do ano em Fernandópolis, o Projeto Cidade Responsável inicia o segundo semestre com novas ideias e ciclos de capacitações. 

Em agosto, será realizada uma reunião com donos de estabelecimentos por intimação judicial, além do treinamento de voluntários da FEF e Militares do Tiro de Guerra para distribuírem cartazes nos bares e fazerem a sensibilização da população. 

Ainda está em negociação a publicação de uma coluna mensal em um veículo de comunicação sobre o projeto, além da apresentação da peça de teatro #SELIGA nas escolas de ensino médio e particulares. 

Para se ter uma ideia, desde o começo do Projeto Fernandópolis foram capacitados mais de 100 educadores do ensino médio e fundamental II; nas redes públicas e privadas.  A peça de teatro #SELIGA impactou em suas 27 apresentações, 2500 alunos e 150 profissionais, nas 11 escolas em que esteve. 

Nas outras áreas também tivemos o mesmo êxito. No campo: “Comunidade e Saúde”, foram impactadas mais de 179 pessoas, dentre a área do esporte, organizações da sociedade civil, assistência social e comunidade em geral. E ainda, 225 profissionais da saúde, como agentes, enfermeiros, gestores e estudantes do Programa de Extensão Jovem Responsável. 

Por fim, quando falamos em treinamento de garçons, mais de 20 donos, representantes de bares e estabelecimentos comerciais estiveram presentes nas reuniões. Para a próxima etapa, será feita a campanha de mobilização, como o disk denúncia e o grupo de voluntários, assim como o acordo da responsabilidade, assim como a obrigatoriedade de identidade para menores de idade em eventos, onde tenha bebida alcoólica. 

Principais objetivos do Projeto Cidade Responsável:
•	Inserir a temática de prevenção do consumo de álcool por menores de idade no trabalho já desenvolvido pelas Secretarias e Organizações.
•	Capacitar os profissionais para a identificação de consumo por menores de idade e orientar encaminhamento adequado.
•	Sensibilizar e orientar as famílias atendidas pelas Secretarias e Organizações.

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.
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